
DNNT – web 

Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná 

na trhu (DNNT). Služba je poskytována ZDARMA na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s 

kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které 

poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT 

mohou i registrovaní čtenáři Městské knihovny Lysá nad Labem. 

Národní digitální knihovna – DNNT - VSTOUPIT 

V režimu DNNT jsou nyní dostupné digitální knihovny Národní knihovny ČR, Moravské zemské 

knihovny a Knihovny Akademie věd ČR. 

Co jsou to díla nedostupná na trhu? 

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od 

smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými 

knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný 

dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla 

vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače. K dispozici pro online čtení jsou: 

 plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území 

České republiky do roku 2000. Periodika jsou dostupná až do roku vydání 2010. 

 plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné 

(autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”. 

 NDK-DNNT nyní (2021) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném 

režimu dalších více než 37 tisíc dokumentů. 

 

 

 

Dílo nedostupné 

na trhu 
Veřejné dílo Neveřejné dílo 

Oranžový zámek Žádný zámek Šedý zámek 

lze zobrazit odkudkoliv 

registrovaným čtenářem KFBZ 

lze zobrazit 

odkudkoliv kýmkoliv 

lze zobrazit pouze 

v prostorách Národní knihovny 

lze číst, 

nelze tisknout a stahovat 
lze číst, tisknout i stahovat lze číst jen v NK 

 



V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) smí být některé dokumenty zobrazeny pouze 

v prostorách Národní knihovny. Odjinud z internetu jsou u těchto  dokumentů viditelné pouze 

popisné údaje (metadata). 

Podmínky pro vstup do DNNT: 

1. být registrovaným čtenářem Městské knihovny Lysá nad Labem s platnou registrací a bez 

nevyrovnaných finančních závazků vůči naší knihovně 

2. Podepsat v naší knihovně písemný souhlas s podmínkami poskytování služby NDK-DNNT, zejména 

s poskytnutím svých osobních údajů a nakládání s nimi pro možnost přístupu k tomuto specifickému 

elektronickému informačnímu zdroji. 

V případě podloženého podezření z porušení pravidel ze strany uživatele knihovna poskytne 

součinnost příslušnému kolektivnímu správci nebo Policii ČR a na jejich předchozí písemnou výzvu je 

oprávněna předat relevantní osobní údaje o uživateli. 

Přihlášení do DNNT: 

https://ndk.cz 

Po vstupu do prostředí NDK-DNNT následujte pro přihlášení tyto postupné kroky: 

Přihlášení pomocí účtu ID NDK 

Vaše instituce není zapojena do eduID, ale našli jste ji v seznamu povolených organizací s 

poznámkou “Účet ID NDK”. V tomto případě má přihlášení dva postupné kroky:  

 

(1) Aktivace účtu a první přihlášení  

Předpoklady: 

 souhlasili jste, nebo udělíte souhlas Vaší knihovně / instituci, aby předregistrovala Vaši e-
mailovou adresu v Národní knihovně ČR 

 váš administrátor identit (knihovna) Vám potvrdil, že Vaše e-mailová adresa je 
předregistrovaná pro přihlášení do Národní digitální knihovny - Covid 

Aktivace a první přihlášení: 

 na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni zaškrtněte souhlas s podmínkami použití 
 následně klikněte na tlačítko Přihlásit účtem ID NDK 
 klikněte na odkaz Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli heslo? a v dalším kroku zadejte 

Vaši e-mailovou adresu 
 na zadanou e-mailovou adresu obdržíte zprávu s předmětem “NDK - Reset hesla”, součástí 

zprávy je odkaz, jehož platnost je 60 minut 
 po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu budete přesměrování na stránku Aktualizace hesla, 

zadejte zde své nové heslo pro přihlašování do NDK 
 vytvořte si úplně nové heslo: min. 8 znaků ( z toho min. 1 velké písmeno, 1 malé písmeno, 1 

číslo), platí max. 1 rok 

https://ndk.cz/
https://ndk.cz/knihinst
https://ndk.cz/podminky-zpristupneni


 po zadání nového hesla jste úspěšně přihlášeni a přesměrování do NDK 

Upozornění: E-mailová adresa, kterou si chcete v NDK aktivovat, se musí shodovat s e-

mailem, jenž pro Vás správce identit vaší instituce v NK ČR předregistroval na základě 

informací od Vás. V případě nefunkčnosti (e-mail Vám nedorazil) se obracejte přímo na 

správu identit Vaší mateřské organizace pro kontrolu e-mailu. 

 

(2) Přihlášení se pomocí již aktivovaného účtu  

 na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni vždy zaškrtněte souhlas s podmínkami 
použití a následně klikněte na tlačítko Přihlásit účtem ID NDK 

 na přihlašovací stránce zadejte e-mailovou adresu, kterou máte v NDK-Covid aktivovanou, a 
platné heslo 

 po zadání nového hesla jste úspěšně přihlášeni a přesměrování do NDK-Covid 
 po ukončení práce se vždy z NDK-Covid odhlaste pomocí odkazu v pravém horním rohu 

 

(3) Zapomněli jste aktuální heslo u již aktivovaného účtu? 

 zapomenuté heslo si můžete sami v NDK-Covid obnovit 

https://ndk.cz/podminky-zpristupneni


 na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni vždy zaškrtněte souhlas s podmínkami 
použití a následně klikněte na tlačítko Přihlásit účtem ID NDK 

 na přihlašovací stránce klikněte na odkaz Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli heslo? a 
v dalším kroku zadejte Vaši e-mailovou adresu  

 dále je postup obnovení hesla stejný jako při aktivaci nového účtu 

 

 

https://ndk.cz/podminky-zpristupneni

