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Návrh
Zákon ze dne .................... 2000,
o veřejných knihovnických a informačních službách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Vymezení pojmů

(1)	 Veřejnými knihovnickými a informačními službami podle tohoto zákona je soubor činností vykonávaných veřejnými knihovnami v rámci získávaní a zpracování informací a jejich zprostředkování fyzickým a právnickým osobám.

(2) Základní veřejné knihovnické a informační služby jsou
a) přímé zprostředkování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu za účelem uspokojování čtenářských a informačních potřeb uživatelů veřejné knihovny,
b) poskytování ústních bibliografických a faktografických informací z vlastního knihovního fondu,
c) vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba,
d) zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací produkovaných státní správou a samosprávou nebo veřejnými institucemi.

(3) Speciální veřejné knihovnické a informační služby jsou zejména: 

a) vnitrostátní meziknihovní reprografické služby,
b) mezinárodní meziknihovní výpůjční a reprografické služby,
c) poskytování písemných bibliografických a faktografických informací a rešerší,
d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet),
e) 	poskytování kopií knihovních dokumentů, 
f) 	f) vydávání tématických publikací.

(4) Základní veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma. Speciální veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) knihovním dokumentem informační pramen evidovaný jako samostatná jednotka knihovního fondu bez ohledu na obsah knihovního dokumentu nebo na formu nosiče informací,
b) knihovním fondem organizovaný, soustavně doplňovaný a obnovovaný soubor knihovních dokumentů, které jsou vybírány, uspořádány, odborně zpracovávány, uchovávány a zpřístupňovány v souladu s předmětem činnosti jednotlivých knihoven,
c) meziknihovní výpůjční službou komplex odborných, organizačních a technických činností a služeb, které mezi sebou uskutečňují veřejné knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní fondy bez ohledu na místo jejich uložení,
d) Národním knihovnickým systémem soustava veřejných knihoven uspořádaná podle jejich územní nebo odborné působnosti,
e) historickým knihovním fondem samostatný specializovaný knihovní fond sestávající z knihovních dokumentů, které vznikly do roku 1800,
f) výměnným fondem samostatný knihovní fond okresní knihovny určený pro potřeby základních knihoven jejího spádového území.

§ 3
Centrální evidence veřejných knihoven Národního knihovnického systému

(1) Centrální evidenci veřejných knihoven Národního knihovnického systému (dále jen "centrální evidence") vede Národní knihovna České republiky (dále jen "Národní knihovna").
(2) Každá veřejná knihovna je povinna zaslat Národní knihovně nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb písemné oznámení, které musí obsahovat:
a) název nebo obchodní jméno, identifikační číslo, sídlo a předmět činnosti nebo podnikání, právní formu, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu, státní občanství, identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu,
c) údaje o odborném zaměření a oborové specializaci knihovny.
(3) Knihovna, která má formu právnické osoby, jež se zapisuje do rejstříku podle zvláštního právního předpisu, je povinna k oznámení přiložit též výpis z tohoto rejstříku, který nesmí být starší 60 dnů.
(4) Národní knihovna zapíše veřejnou knihovnu do centrální evidence do 15 dnů ode dne doručení oznámení údajů stanovených v odstavci 2.
(5) Není-li oznámení údajů stanovených v odstavci 2 úplné, vyzve Národní knihovna veřejnou knihovnu, která jej učinila, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud tato osoba ve stanovené lhůtě oznámení nedoplní, má se za to, že povinnost podle odstavce 2 nesplnila.
(6) Veřejná knihovna je povinna oznamovat Národní knihovně každou změnu údajů evidovaných podle odstavce 2 nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(7) Pokud veřejná knihovna není samostatnou právnickou osobou, ale pouze organizační složkou právnické osoby, vztahuje se povinnost podle odstavec 2 na tuto právnickou osobu.

§ 4 
Národní knihovna

(1) Národní knihovna je ústředním koordinačním, odborným, informačním, vzdělávacím, analytickým, výzkumným, standardizačním, metodickým, poradenským a evidenčním pracovištěm Národního knihovnického systému.
(2) Národní knihovna poskytuje soubor základních veřejných knihovnických a informačních služeb a v rozsahu vyplývajícím z § 1 odst. 3 poskytuje speciální veřejné knihovnické a informační služby.
(3) Národní knihovna v rámci svých celostátních a mezinárodních funkcí zejména:
a) je koordinačním centrem státního informačního systému pro oblast veřejných knihoven, 
b) zajišťuje centrální evidenci veřejných knihoven Národního knihovnického systému a 	vykonává státní statistickou evidenci všech knihoven na území České republiky,
c) koordinuje, vytváří, spravuje a zpřístupňuje soubornou evidenci knihovních dokumentů ve fondech veřejných knihoven na území České republiky formou tzv. souborného katalogu,
d) zpracovává a vydává celostátní souběžnou a retrospektivní bibliografii a zabezpečuje koordinaci národního bibliografického systému,
e) je národní agenturou pro mezinárodní standardní číslování dokumentů a mezinárodní identifikaci dokumentů,
f) je národním centrem meziknihovní výpůjční služby a knihovnou zprostředkující mezinárodní meziknihovní výpůjční služby,
g) zastupuje veřejné knihovny vedené v centrální evidenci při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl,'
h) informačně zpracovává, odborně spravuje a ochraňuje vlastní fond knihovních dokumentů a zpřístupňuje ho veřejnosti poskytováním knihovnických a informačních služeb
i) doplňuje a trvale uchovává fond knihovních dokumentů vydaných na území České republiky, získaných prostřednictvím institutu povinného výtisku podle zvláštního právního předpisu Z~,
j) doplňuje a trvale uchovává fond knihovních dokumentů vydaných na území České republiky
k) výběrově doplňuje a uchovává fond nejdůležitějších knihovních dokumentů vydaných v zahraničí především v oblasti společenských a přírodních věd, kultury i umění, a to se zaměřením na potřeby vysokých škol, vědeckých a odborných pracovišť,
1) doplňuje a uchovává specializované fondy knihovních dokumentů v oborech slavistika, hudební věda, knihovnictví a informační věda; tyto fondy doplňuje rovněž o zahraniční knihovní dokumenty, které se vztahují k České republice osobou autora, jazykem nebo obsahem,
m) trvale uchovává a ochraňuje historický knihovní fond,
n) poskytuje služby v oblasti restaurování, konzervování, ochranného mikrofilmování a digitalizace knihovních dokumentů a historických knihovních fondů
o) plní funkci metodického a poradenského centra pro historické knihovní fondy.

§ 5 
Krajská knihovna

(1) Krajská knihovna je krajským koordinačním, odborným, informačním, vzdělávacím, analytickým, metodickým a poradenským pracovištěm Národního knihovnického systému.
(2) Krajská knihovna poskytuje soubor základních veřejných knihovnických a informačních služeb a v rozsahu vyplývajícím z podmínek v kraji a v souladu se zaměřením vlastního knihovního fondu poskytuje speciální veřejné knihovnické a informační služby.
(3) Krajská knihovna v rámci svých celostátních funkcí zejména:
a) spolupracuje na tvorbě celostátní souběžné a retrospektivní bibliografie i souborného katalogu,
b) zajišťuje sběr a zpracování statistických dat týkajících se knihoven na území příslušného kraj e.
(4) Krajská knihovna v rámci svých regionálních funkcí zejména:
a) zpracovává a vydává regionální souběžnou a retrospektivní bibliografii a zabezpečuje koordinaci krajského bibliografického systému,
b) je krajským centrem meziknihovních výpůjčních, informačních a reprografických služeb,
c) doplňuje a trvale uchovává fond knihovních dokumentů vydaných na území České republiky, získaných prostřednictvím institutu povinného výtisku podle zvláštního právního předpisu,z~
d) doplňuje a uchovává fond knihovních dokumentu vydaných na území České republiky.
(5) Krajská knihovna zajišťuje pro příslušné spádové okresy, kde není zřízena okresní knihovna, výkon funkcí této veřejné knihovny. Na základě smluvního vztahu může přenést výkon funkcí okresní knihovny na vybranou veřejnou knihovnu daného okresu.


(6) Krajská knihovna v místě svého sídla plní funkci základní knihovny.

 BŠ Bedřiška Štěpánová   1)Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
2)Zákon č. 37/199 Sb., o neperiodických publikacích.
3)Zákon č. 65/200 Sb., o některých právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon).

§ 6 
Okresní knihovna

(1) Okresní knihovna je okresním koordinačním, odborným, informačním, vzdělávacím, analytickým, metodickým a poradenským pracovištěm Národního knihovnického systému.

(2) Okresní knihovna poskytuje soubor základních veřejných knihovnických a informačních služeb a v rozsahu vyplývajícím z podmínek v okrese a v souladu se zaměřením vlastního knihovního fondu poskytuje speciální veřejné knihovnické a informační služby.
    
    (3) Okresní knihovna v rámci svých krajských funkcí zejména:
a) spolupracuje na tvorbě regionální souběžné a retrospektivní bibliografie i souborného katalogu,
b) zajišťuje sběr a zpracování statistických dat týkajících se knihoven na území příslušného okresu.
    
    (4) Okresní knihovna v rámci svých regionálních funkcí zejména:
a) je okresním centrem meziknihovních výpůjčních, informačních a reprografických služeb,
b) doplňuje a uchovává fond knihovních dokumentů vydaných na území České republiky, 
c) vytváří výměnný knihovní fond, který vyčleňuje z vlastního knihovního fondu a půjčuje jej základním knihovnám ve svém spádovém území,
d) spolupracuje s veřejnými knihovnami svého spádového území při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb,
e) průběžně zabezpečuje další odborné vzdělávání pracovníků základních knihoven svého spádového území.
(5) Okresní knihovna v místě svého sídla plní funkci základní knihovny.

§ 7 
Základní knihovna

(1) Základní knihovna je místním informačním a vzdělávacím pracovištěm Národního knihovnického systému.

(2) Základní knihovna poskytuje soubor základních veřejných knihovnických a informačních služeb a v rozsahu vyplývajícím z místních podmínek poskytuje speciální veřejné knihovnické a informační služby.

     (3) Základní knihovna v rámci svých regionálních funkcí zejména:
a) spolupracuje na tvorbě regionální souběžné a retrospektivní bibliografie i souborného katalogu,
b) zajišťuje zpracování statistických dat týkajících se jejích vlastních činností.
(4)	Základní knihovna v rámci svých místních funkcí zejména doplňuje a uchovává fond knihovních dokumentů vydaných na území České republiky.

§ 8 
Odborná knihovna

(1) Odborná knihovna je v souladu s oborovým zaměřením svého knihovního fondu odborným, informačním a vzdělávacím pracovištěm Národního knihovnického systému.
     
     (2) Odborná knihovna:
a) spolupracuje na tvorbě tematické a oborové bibliografie i souborného katalogu, 
b) zajišt'uje zpracování statistických dat týkajících se jejích vlastních činností,
c) doplňuje a trvale uchovává fond knihovních dokumentů vydaných na území České republiky,
d) poskytuje komplexní soubor základních veřejných knihovnických a informačních služeb,
e) v rozsahu daném oborovým zaměřením svého knihovního fondu poskytuje speciální veřejné knihovnické a informační služby.

§ 9
Práva veřejných knihoven

Veřejná knihovna vedená v centrální evidenci má právo zejména na:
a) bezplatnou odbornou a metodickou pomoc poskytovanou ze strany Národní knihovny, krajské nebo okresní knihovny,
b) účast na odborných a vzdělávacích programech poskytovaných v rámci Národního knihovnického systému,
c) na finanční podporu státu při zavádění a poskytování veřejných informačních služeb,
d) služby v oblasti restaurování, konzervování, ochranného mikrofilmování a digitalizace knihovních dokumentů poskytované Národní knihovnou.

§ 10

Veřejné knihovně vedené v centrální evidenci mohou být z veřejných prostředků poskytnuty účelově určené příspěvky zejména na:
a) projekty vědy a výzkumu, 
b) doplnění knihovního fondu,
c) zpřístupnění knihovních fondů pro handicapované občany,
d) vybavení objektů zabezpečovacími a protipožárními systémy, 
e) podporu propojení veřejných knihoven v síti (připojení na Internet) a zpřístupnění dat (produkce, zpřístupnění a prezentace informačních pramenů v elektronické podobě),
f) projekty osvětové a výchovné činnosti.

§ 11
Evidence knihovního fondu

Veřejná knihovna je povinna vést evidenci vlastního knihovního fondu formou přírůstkového seznamu a seznamu úbytků. Náležitosti zápisu do přírůstkového seznamu a seznamu úbytků stanoví Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

§ 12 
Vedení přírůstkového seznamu

(1) Veřejná knihovna je povinna vést přírůstkový seznam, do kterého se zaznamenávají všechny knihovní dokumenty, které veřejná knihovna získá pro vlastní knihovní fond. Forma přírůstkového seznamu musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů a jejich nezaměnitelnost.

(2) Veřejná knihovna je povinna provést zápis každého knihovního dokumentu ve lhůtě 10 dnů od jeho nabytí.

(3) V souladu se zaměřením svého knihovního fondu a podle rozsahu poskytovaných služeb může veřejná knihovna vést:
a) jediný přírůstkový seznam,
b) přírůstkové seznamy dílčích knihoven,
c) přírůstkové seznamy samostatných specializovaných fondů knihovních dokumentů .
d) přírůstkové seznamy vedené podle jiných kritérií (např. podle způsobu nabytí knihovních fondů).
Pokud knihovna vede více přírůstkových seznamů, musí každý označit vymezením jeho obsahu a rozsahu.

§13
Vedení seznamu úbytků

(1) Veřejná knihovna je povinna vést seznam úbytků, do kterého se zaznamenávají úbytky knihovních dokumentů. Vede-li veřejná knihovna více přírůstkových seznamů, je povinna ke každému z nich vést seznam úbytků.

§14
 Revize knihovního fondu

(1) Veřejná knihovna je povinna provádět revize vlastního knihovního fondu způsobem stanoveným tímto zákonem. Při revizi se ověřuje soulad evidenčních záznamů jednotlivých knihovních dokumentů se skutečným stavem.
(2) Veřejná knihovna je povinna provést revizi
a)	každé 3 roky, nepřesahuje-li její knihovní fond 50 000 knihovních dokumentů, 
b)	každých 5 let, nepřesahuje-li její knihovní fond 100 000 knihovních dokumentů,
c)	každých l0 let, nepřesahuje-li její knihovní fond 200 000 knihovních dokumentů, 
d)	každých 151et, nepřesahuje-li její knihovní fond 1 000 000 knihovních dokumentů.
(3) Přesahuje-li vlastní knihovní fond veřejné knihovny 1 000 000 knihovních dokumentů, je tato veřejná knihovna povinna jedenkrát ročně provádět revizi knihovního fondu minimálně v rozsahu 5% z celkového počtu knihovních dokumentů v knihovním fondu.
(4) O výsledku revize musí být sepsán zápis. Náležitosti zápisu stanoví ministerstvo vyhláškou
(5) Na postup při revizi vlastního knihovního fondu podle tohoto zákona se nevztahuje zvláštní právní předpis.

§ 15
 Vyřazování dokumentů z knihovního fondu

(1) Z knihovního fondu mohou být vyřazovány pouze:
a) knihovní dokumenty, které neodpovídají odbornému zaměření veřejné knihovny a jejím úkolům,
b) multiplikáty, popřípadě duplikáty knihovních dokumentů, které byly z hlediska úkolů veřejné knihovny plně nahrazeny novými vydáními nebo novými dokumenty, nebo které po obsahové stránce zastaraly,
c) knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly být informačním pramenem,
d) zastaralé knihovní dokumenty časové povahy.
(2) V odborných veřejných knihovnách, které plní úkoly konzervační nebo shromažďují knihovní dokumenty z některých oborů v relativní úplnosti nelze vyřazovat knihovní dokumenty uvedené v odstavci 1 pístu. d).
(3) 	Na základě vyřazení knihovních dokumentů se provede jejich odpis v seznamu úbytků. 

Zákon č. 563 /1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 1 17/1994 Sb. a zákona č. 227 1997 Sb.

(4) Podle předchozích odstavců se nepostupuje při vyřazování knihovních dokumentů chráněných podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 16
 Ochrana knihovního fondu

(1) Při rušení veřejné knihovny musí být její knihovní fond nabídnut ke koupi jiné veřejné knihovně téhož druhu.
(2) Při rušení krajské knihovny musí být její knihovní fond nabídnut k bezúplatnému převodu státu.

§ 17 
Meziknihovní výpůjční služba

(1) Meziknihovní výpůjční služba je založena na principu vzájemnosti, z něhož vyplývá pro veřejnou knihovnu povinnost poskytnout jiné veřejné knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument z vlastního knihovního fondu, je-li o něj touto knihovnou požádána
(2) Veřejná knihovna, zastupující uživatele, pro kterého žádá o výpůjčku v rámci meziknihovní výpůjční služby (dále jen " knihovna žádající"), má právo vyžádat si půjčení knihovních dokumentů, které nemá ve vlastním knihovním fondu, od jakékoliv jiné veřejné knihovny v České republice.
(3) O výpůjčku knihovního dokumentu v rámci meziknihovní výpůjční služby lze požádat poštou, elektronicky nebo faxem. Náležitosti žádosti o výpůjčku knihovního dokumentu stanoví ministerstvo vyhláškou. Nesplňuje-li žádost o výpůjčku knihovního dokumentu tyto náležitosti nebo nelze-li na jejím základě požadovaný knihovní dokument identifikovat, vrátí veřejná knihovna, která výpůjčku v rámci meziknihovní výpůjční služby poskytuje (dále jen "knihovna dodávající") žádost o výpůjčku knihovního dokumentu žádající knihovně k doplnění údajů umožňujících identifikaci dokumentu.
(4) Dodávající knihovna je povinna žádost o výpůjčku knihovního dokumentu vyřídit neprodleně po jejím obdržení, a to bud' půjčením požadovaného knihovního dokumentu, nebo poskytnutím jeho kopie. Není-li možný tento způsob vyřízení žádosti poskytne dodávající knihovna žádající knihovně informaci o:
a)	podmínkách zhotovení kopie náhradou za výpůjčku, 
b)	dokumentu a podmínkách jeho zpřístupnění,
c) příčině vyřízení v prodloužené lhůtě, nebo
d) postoupení žádanky knihovně, která dokument vlastní, po předchozím bibliograficko-lokačním prověření.
Pokud dodávající knihovna zjistí, že požadovaný knihovní dokument není v jejím vlastním knihovním fondu dostupný nebo že žádost o výpůjčku knihovního dokumentu má prošlou časovou lhůtu, vyrozumí o tom žádající knihovnu a žádost o výpůjčku knihovního dokumentu
odmítne. Je-li v knihovně dodávající dokument rezervovaný pro jiného uživatele, nemá žadatel o výpůjčku v rámci meziknihovní výpůjční služby přednostní právo na jeho půjčení.
(5) Knihovna žádající, která prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby obdržela dokument pro svého uživatele, je povinna:
a) 	vyrozumět uživatele o vyřízení žádosti,

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.

b) dodržet podmínky stanovené dodávající knihovnou,
c) nést po dobu výpůjčky odpovědnost za bezpečnost dokumentu a jeho ochranu proti poškození a ztrátě,
d) vrátit dokument půjčený v rámci meziknihovní výpůjční služby dodávající knihovně při dodržení všech opatření na jeho bezpečnou dopravu v dohodnuté lhůtě a odpovídajícím stavu.
(6) Výpůjčky knihovních dokumentů v rámci vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby jsou veřejné knihovny povinny poskytovat bezúplatně. Kopie knihovních dokumentů se poskytují za úhradu nákladů spojených s jejich vznikem. Náklady na dopravu knihovních dokumentů si zúčastněné veřejné knihovny mohou navzájem účtovat, popřípadě se dohodnout na úhradě mimořádných požadavků.

§ 18 
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

(1) Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se uskutečňuje mezi veřejnými knihovnami České republiky a zahraničními knihovnami.

(2) 	Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby zprostředkují:
a) Národní knihovna České republiky,
b) Státní technická knihovna v Praze,
c) Knihovna Akademie věd České republiky, 
d) Moravská zemská knihovna v Brně,
e) Státní vědecká knihovna v Olomouci.

(3) Veřejná knihovna účastnící se mezinárodní meziknihovní výpůjční služby může požádat o metodickou pomoc nebo o vyřízení žádosti o výpůjčku knihovního dokumentu knihovny uvedené v odstavci 2. Těmto knihovnám lze také postoupit žádosti o výpůjčky knihovních dokumentů od zahraničních knihoven, pokud veřejná knihovna, které byla žádost o výpůjčku zaslána, nemůže výpůjčku sama uskutečnit. 
(OLK přezkoumá postup)

§ 19
 Evidence meziknihovní výpůjční služby

Veřejná knihovna je povinna vést zvláštní evidenci výpůjček v rámci meziknihovní výpůjční služby. Evidence musí být vedena tak, aby bylo možno kdykoliv jednoznačně identifikovat každou provedenou výpůjčku, a musí respektovat požadavky národního centra meziknihovní výpůjční služby.

§ 20
Sankce

(1) Ministerstvo může veřejné knihovně udělit pokutu za neplnění povinností stanovených v § 14 odst.l, a to:
a) nepřesahuje-li vlastní knihovní fond veřejné knihovny 50 000 knihovních dokumentů, až do výše 50 tis. Kč,
b) nepřesahuje-li vlastní knihovní fond veřejné knihovny 100 000 knihovních dokumentů, až do výše 100 tis. Kč,
c) nepřesahuje-li vlastní knihovní fond veřejné knihovny 200 000 knihovních dokumentů, až do výše 200 tis. Kč,
d) nepřesahuje-li vlastní knihovní fond veřejné knihovny 1 000 000 knihovních dokumentů až do výše 1 milion Kč,
e) 	přesahuje-li vlastní knihovní fond veřejné knihovny 1 000 000 knihovních dokumentů až do výše 1 milion Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty ministerstvo přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo.
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo o porušení povinnosti dozvědělo, nejdéle však do 2 let od porušení povinnosti, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 2 let od doby, kdy porušování povinnosti ještě trvalo.
(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád.
(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(6) Při vybírání a vymáhání pokut postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.4)
(7) Výnos pokut ukládaných podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

§ 21
Přechodná ustanovení

 (1) Na státní vědecké knihovny existující podle dosavadních právních předpisů, se ode dne účinnosti tohoto zákona hledí jako na krajské knihovny.
(2) Knihovny existující podle dosavadních právních předpisů jsou povinny zaslat Národní knihovně oznámení údajů podle § 3 odst. 2 nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 22 
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 53/199 Sb., o jednotné soustavě knihoven, (knihovnický zákon).

§ 23 
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2001.


4) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/ 1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 225/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb.

