Periodický tisk - Kult (MK) 05-01
Metodické vysvětlivky k výkazu
Výkaz je sestaven v návaznosti na Revidované doporučení týkající se produkce a distribuce knih, novin
a časopisů, přijaté na 23. zasedání Generální konference UNESCO v roce 1985. Údaje z výkazů slouží vedle
potřeb české statistiky též pro publikace UNESCO.


Za periodický tisk se považují všechny periodicky tištěné publikace, které jsou vydávány a registrovány
v České republice dle zákona 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jsou dostupné
veřejnosti (prodávány nebo distribuovány zdarma). Nezahrnují se publikace určené k reklamním účelům
jako např. katalogy zboží, prospekty, nabídkové publikace zboží a služeb, dále ceníky, telefonní seznamy,
programy výstav a zábavných pořadů, zprávy obchodních a jiných firem, kalendáře, publikace, ve kterých
je rozhodující něco jiného než slovo jako např. hudební publikace, mapy apod.



Tisk je považován za periodický, jestliže představuje jedno vydání v pokračující řadě pod stejným
titulem, vydávané v pravidelných nebo nepravidelných intervalech v předem neurčeném období;
jednotlivá vydání v řadě jsou očíslována nebo datována. Individuální části pod různými tituly, i když jsou
považovány za sérii, nejsou periodický tisk.



Ostatní seriálové publikace (ročenky, sborníky), které mají samostatné číslo ISSN a jsou vydávané
1x ročně, jsou nepravý periodický tisk a nejsou zahrnuty v tomto výkazu.



Za noviny je považován periodický tisk určený široké veřejnosti, který je zdrojem prvotních psaných
informací o běžných událostech souvisejících s veřejnou správou, mezinárodními otázkami, politikou apod.
Noviny mohou zahrnovat také literární články, ilustrace a inzeráty.



Za deníky je považován periodický tisk referující hlavně o událostech, které se staly v průběhu posledních
24 hodin.



Za ostatní noviny je považován periodický tisk referující o delším časovém období, ale pro čtenáře je
základním zdrojem všeobecných informací.



Za časopisy je považován periodický tisk přinášející nejen všeobecné informace, ale i studie a informace
o speciálních tématech jako je právo, finance, obchod, medicína, móda, sport, apod.

Do počtu titulů se nezapočítávají místní vydání stejných novin, pokud se od sebe neliší, a části novin, pokud
nejsou prodávány samostatně. Naopak do počtu titulů se započítávají místní vydání (mutace), pokud se liší od
hlavního vydání, části novin prodávané samostatně, speciální vydání, raníky, poledníky a večerníky, pokud mají
vlastní název a registraci, různá jazyková vydání (mutace) téhož periodika.
Údaje byly zpracovány na základě povinných výtisků periodických publikací zaslaných vydavateli do
Národní knihovny ČR ve sledovaném roce na základě tiskového zákona č. 46/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

