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Historie ISBN 

   60. léta Velká Británie – prof. Foster  systém číslování knih - 
SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala 
vydavatele, 2. část pořadové číslo vydané publikace + kontrolní 9. 
číslice k počítačové kontrole správnosti čísla 

  1966 3. mezinárodní konference o průzkumu racionalizace knižního 

trhu v Západním Berlíně  - diskuse o vhodném počítačovém systému 

číslování knih při zpracování objednávek a kontrole skladů – potřeba 

jedinečného a jednoznačného identifikátoru pro knihu   

 1968 Londýn -  pracovní skupina pro návrh mezinárodní normy ISO 

pro číslování knih 

1969 Stockholm –norma ISO 2108 Documentation – International 

Standard Book Numbering (ISBN) připravena k hlasování 
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Historie ISBN 

  1971 ISO 2108 přijata 23 členskými státy ISO 

  1972 ISO 2108  tiskem – 10-místné ISBN –  

„Učelem normy je koordinovat a standardizovat 
mezinárodní použití čísel ISBN k jednoznačné identifikaci 
jedné publikace nebo vydání publikace jedním 
vydavatelem.“ 

  1972 - založena Mezinárodní agentura ISBN – sídlo - 
Berlín 

   2001 – 2006 revize normy ISO 2108 – změna struktury a 
délky ISBN 

   od r. 2007  13-místné ISBN 

  Sídlo MA ISBN do Londýna 



Sídlo ISBN 

International ISBN Agency 

c/o EDItEUR 

39-41 North Road 

London N7 9DP  

United Kingdom 

http://www.isbn-international.org/ 
Do systému zapojeno 170 zemí 

210 mm 

http://www.isbn-international.org/
http://www.isbn-international.org/
http://www.isbn-international.org/
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Použití ISBN 

  Objednávání knih v knižním velkoobchodě, 
knihkupectvích, vydavatelstvích i knihovnách 

 objednávky v MVS a MMVS 

 revize skladů ve vydavatelstvích knihkupectvích 
a knižním velkoobchodě 

 součást bibliografických i katalogizačních 
záznamů v národních i mezinárodních databázích  

 vyhledávací prvek v těchto databázích 
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ISBN v ČR 

  1983 – MK ČSR pověřilo SK ČSR přípravou zavedení 
systému ISBN do československé knižní produkce 

   SK ČSR byla pověřena funkcí Národní agentury ISBN a 
zároveň skupinové agentury pro celou ČSSR, na Slovensku 
Národní agentura ISBN – Matica Slovenská v Martine 

  1984 navázány kontakty s MA ISBN – pokyny a metodické 
materiály pro zavedení a fungování systému 

 1984 – 1988 práce pro úspěšné fungování systému 
(ČSN01 0189, povinný výtisk, dotazníkový průzkum, plán 
propagace, kritéria pro přidělování, adresář vydavatelů, 
semináře, instruktáže, příručka 

  1. 1. 1989 systém ISBN uveden do provozu 
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1993 – nové státoprávní uspořádání – vznik ČR 

  zrušena skupinová agentura ISBN 

  vznik Národní agentura ISBN v ČR 

  vznik Národná agentúra ISBN v SR 

 

 2005 Národní knihovna ČR – NA ISBN – nová 
smlouva s MA ISBN 
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 Řízení systému ISBN – 3 úrovně 

  mezinárodní :  MA ISBN, poradní orgán (Advisory Panel) 
– NA a sk. Agentury ISBN, UNESCO, vyd. a knih. Inst., …  

Přiděluje skupinové identifikátory   

  národní  :  zodpovídá za řízení systému na dané úrovni 
(podle jazykového nebo geografického principu – přiděluje 
identifikátory vydavatele a bloky čísel ISBN vydavatelům 

  vydavatelská :  vydavatelé přidělují číslo jednotlivým 
titulům své produkce 
Pozn. Podrobněji o funkcích jednotlivých stupňů viz Příručka 

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=ISBN,_ISMN,_ISS

N&submenu3=17 

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=ISBN,_ISMN,_ISSN&submenu3=17
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=ISBN,_ISMN,_ISSN&submenu3=17
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 Struktura ISBN 13 

 ISBN + 13 číslic  rozdělených do 5 částí  

   ISBN 978-80-00-00000-8  

- Prefix 

- Identifikátor skupiny (proměnlivá délka) 

- Identifikátor vydavatele (proměnlivá délka) 

- Identifikátor titulu (proměnlivá délka) 

- kontrolní číslice 
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 Prefix  978 a 979  

 

  mezinárodní identifikátory označující knihu 

poskytuje ho GS1 International (globální 
identifikace zboží pro jeho pohyb v obchodních 
řetězcích) 
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 Identifikátor skupiny – určuje jazykovou oblast 

  Identifikuje zemi, zeměpisnou nebo jazykovou oblast, 
v níž vydavatel působí, přiděluje ho MA ISBN 

  Má proměnlivou délku 1 – 5 číslic 

0-7  

80-94 

950-997 

9980-9989 

999000-999999 
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 Identifikátor skupiny – určuje jazykovou nebo 

geografickou. oblast 

 

0 a 1 anglická jazyková oblast 

2      francouzská jazyková oblast 

3      německá jazyková oblast 

4      Japonsko 

7      Čína 

80    Československo  (po roce 1993 používají obě 
republiky nadále týž skupinový identifikátor 
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 Identifikátor vydavatele -  

 Identifikuje konkrétního vydavatele 

 přiděluje MA ISBN podle předem stanovených 
rozsahů 

 Číselné rozsahy podle vydavatelské produkce 

00-19 

200-699 

7000-8499 

85000-89999 

900000-999999 

Velký objem knižní produkce – krátký identifikátor  

00-19  mohou očíslovat 100 000 knih 
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 Česká republika  978-80- 

Rozsah identifikátoru vydavatele max. 6-místný (nejmenší 
produkce): např. 

Albatros  978-80-00-  100 000 knih 

Academia  978-80-200-     10 000 knih 

AMU  978-80-7331-              1 000 knih 

Artefactum 978-80- 86890-                       100 knih 

Krahulcová B.  978-80-903863-                         10 knih 

 

Příklad: 978-80-252-0077- 
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 Identifikátor titulu   

 Přiděluje sám vydavatel 

 Pořadové číslo v rámci  rozmezí ident. vydavatele 

00000-99999 

0000-9999 

000-999 

00-99 

 

Příklad: 978-80-252-0077- 
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 Kontrolní číslice ISBN – výpočet K podle modulu 10 

ISBN 978-80-252-0077-4  

 9   7   8   8   0   2   5   2   0   0   7   0  ? 

    x 1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3  

         9+21+8+24+0+6+  5+6+  0+0+ 7+ 0  =  86 

 

 86 : 10 = 8   zbytek = 6 

 10 –  6 = 4  

   K = 4 

Součet vážených součinů 12 číslic plus kontrolní číslice 

musí být dělitelný 10 beze zbytku. Aby bylo číslo ISBN 

Platné. 
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ISBN se přiděluje (podle abecedy):  

Atlasy      (knižní podoba) 

Adresáře (knižní podobě) 

Bibliofilská vydání 

Bibliografie (knižní podoba, pokud není seriál) 

Brožury 

CD-ROM (pokud převažuje text) 

Ceníky (knižní podoba) 

DVD-ROM (pokud převažuje text) 

Faksimile  

Jízdní řády (kromě listových výtahů 

Katalogy výstav (pokud obsahují text kromě soupisu) 

KNIHY, monografie, učebnice, zpěvníky,  
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ISBN se přiděluje (podle abecedy):  

Leporela 

Mapy (knižní vydání) 

Online publikace (pokud obsahem převažuje text) 

Pracovní listy (školní učební pomůcky) 

Programy divadel (kniha nebo brožura) 

Ročenky 

Sborníky 

Skripta 

Slepecké tisky 

Zákony (knižní podoba) 
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Kvalitativní vymezení  

 Tržní produkce – veškerá literatura 

  Mimotržní produkce – pokud typologicky 
vyhovuje 

  Interní publikace – pokud jejich informační 
dosah přesahuje rámec vydávající instituce  

  Výše nákladu, cena, rozměr, formát, původnost 
nemá vliv na přidělení ISBN 

 



210 mm 

Zásady přidělování ISBN  
 každému novému vydání knihy – nové ISBN 

 změna vydavatele – nové ISBN 

 vydání knihy s přílohou (CD, DVD, apod.) 1 ISBN 

 týž titul bez přílohy jiné ISBN 

 online publikace – ISBN každému dostupnému formátu 
(např.  ePub, pdf, html,…) 

 každá forma vydání (vázaná, brož., kapesní, …) vlastní 
ISBN 

 vícesvazkový soubor 1 ISBN jako celku + každý svazek 
vlastní  ISBN 

 Ročenky ISBN i ISSN 

 Vydavatel musí vést evidenci o přidělených ISBN 

Jednou přidělené číslo ISBN nelze znovu použít. 
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Přidělení ISBN národní agenturou 

 vydání vlastním nákladem autora 

 příležitostný vydavatel  

 

 žádost  - všechny bibliografické údaje o knize  

    

   NA přidělí ISBN titulu, nikoliv vydavateli 
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ISBN a online publikace 

  Online publikace = kniha  či jiná neperiodická publikace 
 dostupné pouze ONLINE  (Internet) 

Obsahuje převážně text, tvoří uzavřený celek a je určena 
 veřejnosti – dostává ISBN 

Naskenované či digitalizované kopie tištěných publikací 
systém     ISBN nepovažuje za online publikace 

Samostatné ISBN dostává každý samostatně dostupný 
formát online knihy (pdf, HTML, e-Pub, Mobipocket…) s 
DRM i bez DRM 

 

 e-born publikace i rovnocenná verze tištěné publikace 
dostane  ISBN  



210 mm 

ISBN se nepřiděluje: 

 aktualizované soubory 

 databáze 

 webové stránky 

 online propagační a reklamní materiály 

 e-maily 

 vyhledávače 

 počítačové hry 

 osobní dokumenty (CV, profily) 

 blogy apod. 
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Evidence v NA ISBN v ČR 

 evidence identifikátorů 

 adresář vydavatelů (součást celosvětového 
adresáře vydavatelů (Publisher´s International 
ISBN Directory) 

 Účast vydavatelů v systému ISBN je 
dobrovolná, účastník systému je povinen 
informovat agenturu o změnách 

Blok čísel ISBN je nepřenosný, zaniká společně s 
vydavatelem 
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ISBN a EAN  „Bookland“ 

 ISBN je zakódováno do čárového kódu EAN 13 

 převod čísla ISBN  bez spojovníků  

 grafika : nad čárovým kódem je zobrazeno ISBN 

 

 

Umístění ISBN : rub titulního listu, zadní strana 
obálky,  desky, přebalu, bookletu 
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Kontakt 

 
Národní agentura ISBN v ČR 

Národní knihovna ČR 

Klementinum 190 

110 00  Praha 1 

Tel.: 221 663 306, 221 663 173 

E-mail: isbn@nkp.cz 

URL:     http://www.nkp.cz 

 

Podle materiálů ISBN zpracovala Eva Jeřábková  

pro Rekvalifikační kurz NTK  

Eva Jeřábková 

NTK – ČNS ISSN 

Eva.jerabkova@techlib.cz 

  

mailto:isbn@nkp.cz
http://www.nkp.cz/

