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1 Úvod 

 Od samého počátku existence lidstva se člověk setkává s existencí kultury. Kultura 

je vnímána každým člověkem jinak – z tohoto důvodu existují různé definice tohoto pojmu. 

Kultura je pro vývoj lidstva důležitým prvkem, neboť ovlivňuje nejen chování jednotlivců, 

ale tím i celé společnosti. Tuto skutečnost si uvědomují i vlády jednotlivých států a pro rozvoj 

a podporu kultury vypracovávají strategie, ve kterých určují priority daného státu v této 

oblasti společenského života. V České republice po složitém vývoji plní tuto funkci Státní 

kulturní politika České republiky na období let 2009 – 2014. Jedním z nositelů kulturního 

dědictví jsou v České republice knihovny. Ať už knihovny základní (obecní, městské), 

krajské, specializované nebo jiné.  

 Jejich existence a tím možnost uchovávat a sdílet kulturní dědictví je podmíněno 

existencí finančních prostředků pro zajištění jejich provozu. Na území České republiky plní 

tuto funkci přes 5 tis. knihoven.  

 V této diplomové práci se autorka zabývá kulturní politikou České republiky a jejím 

vývojem, systémem knihoven v České republice. Na příkladu několika vybraných vědeckých 

a městských knihoven ilustruje způsob financování těchto knihoven. Autorka následně 

analyzuje a komparuje způsoby financování jednotlivých vybraných knihoven. V případě 

městských knihoven autorka provádí analýzu a komparaci financování několika vybraných 

městských knihoven z jednoho kraje, dále provádí analýzu a komparaci financování 

městských knihoven ze dvou různých krajů. V případě vědeckých knihoven autorka zjišťuje 

a komparuje, jaké jsou poměry vícezdrojového financování vědeckých knihoven na vybraném 

vzorku vědeckých knihoven.  

 Cílem této diplomové práce je zjistit strukturu finančních zdrojů městských 

a vědeckých knihoven a na základě analýzy a zhodnocení finančních zdrojů navrhnout možné 

změny ve způsobu financování knihoven a určit další potencionální zdroje finančních 

prostředků knihoven. 

 Jako dílčí hypotéza práce bylo stanoveno, že finanční zdroje knihoven jsou v přepočtu 

na 10 000 osob obsluhované populace stejné.  

 Práce je členěna do čtyř částí. První část nazvaná Kulturní politika a systém knihoven 

v České republice definuje kulturu, její organizaci, členění a financování. V této části autorka 
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vysvětluje a popisuje vývoj a stav kulturní politiky České republiky do roku 2012. V závěru 

této kapitoly je uvedena struktura systému knihoven České republiky. 

 V druhé části, jež je nazvána Financování vybraných vědeckých knihoven, je uvedena 

charakteristika vědeckých knihoven a dále jsou detailněji charakterizovány vybrané vědecké 

knihovny včetně analýzy jejich financování. 

 V části třetí, která je nazvána Financování vybraných městských knihoven, je uvedena 

charakteristika městských knihoven, dále jsou detailněji charakterizovány vybrané městské 

knihovny a na závěr je provedena analýza jejich financování. 

 V poslední části, kterou je Zhodnocení a návrhy na změny způsobů financování 

vybraných vědeckých a městských knihoven autorka provádí zhodnocení stavu a způsobů 

financování jednotlivých vybraných knihoven a navrhuje možné změny způsobů financování. 

 Metody popisu je využito v první části práce nazvané Kulturní politika a systém 

knihoven v České republice. Analýza je využita v částech nazvaných Financování vybraných 

vědeckých knihoven a Financování vybraných městských knihoven. V těchto částech 

je použita i metoda komparace. Syntéza je využita v části nazvané Zhodnocení a návrhy 

na změny způsobů financování, jež je poslední částí této práce. 

Práce byla zpracována podle legislativy platné k 27. dubnu 2012. 
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2 Kulturní politika a systém knihoven v České republice 

 Kulturu lze definovat velkým množstvím způsobů. Z hlediska antropologického 

je možno kulturu chápat jako souhrn lidských činností a produktů, které vycházely z určitých 

uznávaných hodnot a zvyků známých společnosti od samého počátku existence lidstva. 

Základem byly rituální a zvykové tance jako projev určité sounáležitosti k dané skupině 

a uznávání vytvořených hodnot.
1
 

 Ekonomická definice kultury říká, že určité procesy a činnosti v oblasti umění a v péči 

o kulturní dědictví, které prostřednictvím spotřeby přinášejí uspokojení, jsou kulturou. 1 

 Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) definuje kulturu 

tak, že má být považována za soubor distinktivních duchovních a hmotných, intelektuálních 

i citových rysů, které charakterizují společnost nebo společenskou skupinu, kultura zahrnuje 

vedle umění a písemnictví také způsoby života, způsoby soužití, hodnotové systémy, tradice 

a přesvědčení. 

Organizace kultury 

 Z pohledu vertikální struktury je na centrální úrovni kultura zajišťována státem, 

na úrovni regionální kraji a na místní úrovni obcemi. 

 Ústředním orgánem státní správy v oblasti kultury pro umění, kulturní památky, 

pro provádění autorského zákona, kulturně výchovnou činnost, pro věci církví 

a náboženských společností, pro věci tisku (včetně vydávání neperiodického tisku), pro oblast 

rozhlasového a televizního vysílání a pro výrobu a obchod v oblasti kultury je Ministerstvo 

kultury. Ministerstvo kultury zkoumá společenskou problematiku v okruhu své působnosti, 

analyzuje dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Vládě, která 

schvaluje kulturní politiku České republiky, ji zpracovanou předkládá právě Ministerstvo 

kultury. Tato kulturní politika je střednědobým dokumentem, který je v současné době platný 

na období let 2009 – 2014. 

 Kraje podporují rozvoj kultury z jejich rozpočtu, pečují o potřeby svých občanů a také 

pečují o všestranný rozvoj svého území (což zahrnuje i podporu a péči o kulturu). Zřizují 

své krajské knihovny, galerie a muzea, v některých případech ústavy archeologické péče, 

orchestry a krajská divadla či stagiony
2
. V zájmu krajů je podporovat lidové tradice, protože 

                                                             
1 KRBOVÁ, Jana.: Vybrané obory kultury a masmédií. 2002. 
2 Stagiony – budova, která má vlastní jeviště, ale nemá svůj vlastní soubor (hostují zde jiné soubory). 
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jsou významné jak z hlediska zvýšení atraktivity cestovního ruchu, tak pro identifikaci 

obyvatel s daným územím.  

 Pojetí kultury v Programu rozvoje kraje týkající se kraje Moravskoslezského zmiňuje 

podporu kultury – ať už ochranu památek, podporu institucí, organizací a občanských 

sdružení v sektoru, rozvoj služeb, podporu kultury národnostních menšin či pojímání kultury 

jako součást cestovního ruchu. 

 Obce stejně jako kraje pečují o všestranný rozvoj svého území a také o potřeby svých 

občanů, podporují rozvoj kultury ze svých rozpočtů a některé zřizují kulturní instituce jako 

městské galerie, městská a obecní muzea, městská divadla a stagiony, městské orchestry, 

městské a obecní knihovny. Existují obce (spíše města), které mají vlastní kulturní politiku – 

např. Plzeň.  

 Kultura je zajišťována (dle právní formy) prostřednictvím organizací určených 

pro zajišťování obecně prospěšných činností, tedy prostřednictvím nevládních neziskových 

organizací (nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a další) a také pomocí 

vládních neziskových organizací (příspěvkové organizace, organizační složky, státní fondy 

apod.). 

Členění kultury 

 Kulturu lze členit na národní, regionální a místní. Za národní kulturu lze považovat 

zabezpečování kulturních služeb a statků, které svým rozsahem překračují hranice krajů 

a u kterých je vyžadováno zabezpečování na úrovni státní správy. Za místní kulturu je možno 

považovat to, jakým způsobem se lidé v obcích a ve městech chovají, jakým způsobem žijí, 

jaké jsou mezi lidmi vztahy, zvyky, tradice, jaké je v obci institucionální zabezpečení atd.  

2.1 Kulturní politika 

 Každý stát se snaží o svou kulturu pečovat, zabezpečovat její fungování a také vidět 

dobré výsledky své snahy o její fungování. K tomu slouží kulturní politika. V různých státech 

je možno se setkat s jiným názvem, ovšem princip je stejný. Stanovit si cíle, kterých chce 

v dané oblasti stát dosáhnout, dále si stanovit způsoby dosažení těchto cílů pomocí 

jednotlivých úkolů či opatření a poté zpětně ověřit, zda byl takovýto způsob naplnění vize 

efektivní. 

 Kulturní politiku je možno chápat jako obecnou představu toho, jaké priority 

vymezuje stát v odvětví kultury, jakou má plnit roli. Kulturní politiku státu ovlivňují 
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jak vnitřní tak vnější faktory. Vnitřní faktory můžeme ještě rozčlenit na krátkodobé 

a dlouhodobé faktory. Mezi krátkodobé faktory můžeme zařadit hospodářskou situaci dané 

země, cíle vlády, politický program vlády, politické klima. Mezi dlouhodobé faktory patří 

například model kulturní politiky státu, rozvinutost kulturních zájmů a potřeb, síla kulturní 

tradice dané země či kulturní úroveň obyvatelstva. Mezi vnější faktory ovlivňující kulturní 

politiku můžeme zařadit globální politickou situaci či příslušnost země do určitého kulturního 

regionu.
3
 

Na naplňování vize a cílů kulturní politiky se podílí subjekty, mezi které patří: 

 ministerstvo kultury, 

 kraje, 

 obce. 

 Tyto subjekty s pomocí organizací (vládních a nevládních neziskových organizací) 

se podílejí na financování, realizaci kulturních aktivit, projektů, událostí a díky nim postupně 

směřují k naplňování stanovených cílů.  

Pro dosažení cílů kulturní politiky mohou orgány státní správy využívat nástroje: 

 legislativní,  

 ekonomické (nepřímo – daňové úlevy; přímo – dotace ze státního rozpočtu), 

 řídící,  

 metodické, 

 institucionální.  

2.1.1 Kulturní politika v České republice  

 Kulturní situace nebyla v České republice na počátku 90. let po revolučním roce 1989 

stejná jako v současné době. Došlo k poklesu výkonnosti kultury, což vedlo i k zániku 

některých kulturních institucí. Ovšem i přes to se kultura přenesla a v dnešní době se jí opět 

daří tak, jako před změnou politické situace, i když je stále poměrně opomíjenou součástí 

fungování státu.  Sice od té doby došlo například k poklesu počtu kin (za tento pokles může 

i nástup provozování multiplexových
4
 kin), knihoven a dalších, ale naopak počet divadel 

(bez stagion), muzeí, galerií a památníků se počet neustále zvyšuje. V roce 1990 bylo 

dle NIPOSu (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) celkem 47 divadel 

                                                             
3 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2007. 
4 Multiplex  - kino, která má více než dva kinosály. 
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a v roce 2010 to bylo již 151 divadel. V roce 1990 bylo celkem 200 muzeí, galerií 

a památníků, kdežto v roce 2010 to bylo 477, což je více než 100% nárůst. 

Strategie účinnější státní podpory kultury 

 Ministerstvo kultury České republiky v březnu 1999 předložilo vládě návrh kulturní 

politiky pod názvem „Strategie účinnější státní podpory kultury“ (dále jen Strategie). Ta byla 

schválena Usnesením vlády ČR č. 401 v dubnu 1999. Do 31. 12. 2000 mělo ministerstvo 

kultury předložit zprávu o postupu realizace Strategie. Ta byla v lednu roku 2001 přijata 

po projednání vládou ČR pod názvem „Kulturní politika: Funkce kultury, hlavní cíle 

a nástroje kulturní politiky“.  

 Kulturní politika byla schválena na období let 2001 – 2005 a obsahovala informace 

o funkci kultury, hlavních cílech a nástrojích kulturní politiky, konkrétních cílech a důvodové 

zprávě (včetně harmonogramu provedení jednotlivých kroků).  Tato kulturní politika měla 

působit preventivně na sociální prostředí ochranou před patologickými jevy ve společnosti, 

měla také přispívat začleňování handicapovaných občanů do společnosti a napomáhat 

vzájemnému pochopení mezi občany. Mezi hlavní cíle této kulturní politiky patřily cíle jako 

podpora výchovy a osvěty v systému tvorby i užívání kulturních statků, garance ochrany 

kulturního dědictví a podpory péče o něj, garance rovnosti přístupu občanů ke kulturnímu 

bohatství a usnadnění tohoto přístupu znevýhodněným společenským skupinám a další.  

 Jedním z cílů bylo i vytvořit vícezdrojové financování prostřednictvím změn 

v legislativě, jako např. zvýšení objemu finančních prostředků vynakládaných Ministerstvem 

kultury České republiky z kapitoly státního rozpočtu na 1 % výdajů státního rozpočtu a také 

podpora růstu výdajů územních rozpočtů. Tento cíl byl nesplněn, a proto došlo k jeho 

přenesení do Státní kulturní politiky platné na období 2009 – 2014, kde byl pojat jako zásadní 

podmínka pro proveditelnost úkolů a opatření, jejichž pomocí má být dosaženo stanovených 

cílů kulturní politiky.  

 Kulturní politika z roku 2001 je hodnocena jako pozitivní mimo jiné i proto, 

že za základ považuje koncepci kulturních práv a kulturní pluralitu, preferuje kulturní dědictví 

a jeho postavení v kulturním životě společnosti, prosazuje udržení a v některých oblastech 

i rozšíření nabídky kulturních příležitostí a služeb atd. Jsou jí však vytýkány i problémy, které 

se nepodařilo dostatečně vyřešit, nebo dokonce ani pojmenovat. Jedná se např. o absenci 

kritérií hodnocení plnění jednotlivých programových cílů, rozsah dokumentu, který 

byl ovlivněn oborovým členěním kultury, nebo nevyřešení problémů spojených s resortním 
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rozdělením kompetencí správy veřejných záležitostí a nespolupráce jednotlivých ministerstev 

a úřadů.
5
 

Období mezi kulturní politikou na léta 2001 – 2005 a Státní kulturní politikou na léta 

2009 - 2014 

 V období mezi kulturní politikou na léta 2001 - 2005 a Státní kulturní politikou na léta 

2009 – 2014 byly vypracovávány koncepce oblastí kulturního života. Konkrétně to byly: 

 Koncepce účinnější podpory umění 2007 – 2013, 

 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010, 

 Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury na léta 2004 – 

2008,  

 Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta 2003 – 2008,  

 a další. 

 Tyto dokumenty měly za úkol nasměrovat rozvoj v jednotlivých oblastech, pro které 

byly vypracovány a na jejich výsledky plynule navázat následující kulturní politikou. 

V roce 2010 byly schváleny: 

 Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2010 – 2014, 

 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2011 – 2015, 

 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 - 2016, 

 a další. 

Státní kulturní politika České republiky na období let 2009-2014  

 V listopadu roku 2008 byla Vládou schválena Státní kulturní politika na léta 2009-

2014. Pro toto období byly stanoveny 4 základní strategické cíle:  

 Cíl 1 – ekonomická a společenská dimenze, 

 Cíl 2 – občanská dimenze – rozvoj osobnosti, 

 Cíl 3 – role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot, 

 Cíl 4 – role státu při tvorbě pravidel. 

 Dosažení stanoveného Cíle 1 by mělo pomoci využití přínosů umění a kulturního 

dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů 

                                                             
5 PETROVÁ, Pavla: Czech republic. In: Council of Europe/ERICarts: Compendium of Cultural Policies and 

Trends in Europe. 2012. 
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a činností. Ke splnění těchto 4 široce pojatých cílů slouží jednotlivé úkoly a opatření. 

 Pro naplnění Cíle 1 slouží 13 úkolů či opatření. Například se jedná o zapojení projektů 

Public Private Partnership (spolupráce soukromého a veřejného sektoru) do fungování 

kultury, zmapování a analýzu potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transfer 

mezinárodních zkušeností, atd. Projekty PPP ovšem nejsou téměř vůbec realizovány. Jediným 

dosud známým projektem PPP je v oblasti kultury výstavba Národní technické knihovny.
6 

 U Cíle 2 bylo stanoveno zvýraznění rolí kultury v individuálním profesním 

a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot 

a individuálních postojů pro posilování odpovědnosti za zděděné a vytvářené hodnoty. 

Pro naplnění Cíle 2 se počítá s celkem 9 úkoly či opatřeními, jako jsou podpora systému 

celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti kultury, posílení dobrovolnických aktivit 

při ochraně, propagaci a péči o kulturní dědictví, posílení výuky znalostí o kultuře 

a kulturních dovedností ve vzdělávacích zařízeních a další. Naplněním části tohoto cíle 

se zabývá např. Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015 a to v části Podpora 

vzdělávání a čtenářské gramotnosti.6  

 Cíl 3 je orientován na poskytování přímé a nepřímé podpory uchování existujících 

kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových.
 
K naplnění Cíle 3 

slouží celkem 12 úkolů či opatření, jako jsou posilování motivace k soukromé podpoře 

kultury, podpora tvorby kinematografických děl, rozvoj mimorozpočtových zdrojů 

na podporu kultury a další. Tento cíl pomáhá naplňovat např. Koncepce účinnější péče 

o movité kulturní dědictví na léta 2009 – 2014.6 

 Vytvářením transparentního a nediskriminačního prostředí pro kulturní aktivity 

a jejich podpory z úrovně státu, krajů a obcí se zabývá Cíl 4. Ke splnění posledního cíle, 

kterým je Cíl 4, slouží 10 úkolů či opatření. Těmito úkoly či opatřeními jsou transformace 

kulturních institucí, zlepšení odměňování zaměstnanců v kultuře, nová úprava podmínek pro 

fungování neziskových organizací v kultuře a množství dalších úkolů či opatření.6 

 Úkoly a opatření jsou jedněmi z legislativních i nelegislativních nástrojů realizace 

kulturní politiky. Mezi další nástroje patří nástroje ekonomické, řídící, metodické 

a institucionální. 

                                                             
6 MINISTERSTVO KULTURY: Státní kulturní politika České republiky 2009-2014. 2009. 
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 Do konce ledna 2012 se nepodařilo splnit jeden z již dříve zmiňovaných a velmi 

důležitých stanovených cílů - zvýšení objemu finančních prostředků vynakládaných 

Ministerstvem kultury České republiky z kapitoly státního rozpočtu na 1 % výdajů státního 

rozpočtu. Na nenaplnění tohoto cíle se podílela určitou měrou i probíhající ekonomická krize, 

díky které došlo ke snížení státních výdajů na kulturu. 

2.2 Financování kultury 

K financování kultury dochází z veřejných prostředků, avšak nemalou měrou 

se na financování kultury podílí i soukromý sektor. Ze státních prostředků jsou finance 

poskytovány Ministerstvem kultury, Státním fondem kultury České republiky a Státním 

fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie. Kulturní instituce mají ovšem i vlastní 

zdroje financí – např. z přímého prodeje vstupného, z vlastních finančních fondů 

či ze své hospodářské činnosti.  

 Významnou roli ve financování kultury mají i nadace, které se prostřednictvím 

programů podílejí na rozvoji kulturních aktivit. Nejznámější nadací s nadnárodní působností 

je Open Society Fund Praha
7
, jejíž základními programovými oblastmi jsou rozvoj 

občanského sektoru a posilování občanské společnosti, mezinárodní spolupráce, lidská práva 

a antidiskriminace, podpora budování právního státu. Open Society Fund Praha získává 

finance zejména od hlavního dárce, kterým je Open Society Foundations (v letech 1992 – 

2010 poskytl více než 1,6 miliardy korun na více než 9 200 projektů nevládních organizací). 

Tato nadace financuje např. poskytování stipendií pro studenty vysokých škol, boj proti 

diskriminaci, posilování občanské společnosti a další.  

2.2.1 Financování kultury z veřejných rozpočtů 

 V dnešní době už nelze pohlížet na kulturu pouze jako na spotřebitele financí, 

ale kultura ekonomické hodnoty i vytváří. Podílí se na také na tvorbě HDP (hrubého 

domácího produktu). V rámci ekonomiky ČR se na celkové tvorbě HDP podílel sektor 

kultury
8
 v roce 2009 částkou 64 miliard korun, což je 1,8% z celkového objemu HDP. Hrubá 

přidaná hodnota byla v sektoru kultury odhadnuta na 82 miliard korun. Jak již bylo výše 

                                                             
7 Pomocí Open Society Fund Praha byla např. vybudována Galerie Multimediální studovny s počítači pro 

handicapované uživatele Vědecké knihovny v Olomouci – otevřena byla 13. dubna 1999. 
8 Sektor kultury – souhrn činností spadajících pod působnost ministerstvo kultury jako oblast umění, oblast 

knižní kultury a knihoven, oblast památkové péče, hromadné sdělovací prostředky a kinematografie, církve a 

náboženské společnosti, kulturní dědictví. 
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zmíněno, kultura se podílí na vytváření ekonomických hodnot – jedním názorným ukazatelem 

může být i zaměstnanost v oblasti kultury. V témže roce bylo zaměstnáno kolem 

82 000 zaměstnanců a také 2 000 dobrovolných pracovníků v oblasti kultury. 
9
  

 V roce 2009 byly přímé veřejné výdaje na kulturu 28,3 mld. Kč (24,1 % z celkových 

zdrojů financování kultury). V tomto roce dalo ministerstvo kultury na financování částku 

o 96 mil. Kč více než v roce 2008. Kulturu lze rozdělit do jednotlivých sfér podle 

jednotlivých oblastí zaměření a poskytovatelů. Nejvíce finančních prostředků bylo použito 

ve sféře kulturního dědictví (43%), ve sféře živého umění 24%, ve sféře kulturních médií bylo 

použito necelých 5% finančních prostředků. Ostatní finanční prostředky nebylo možno 

přiřadit ke konkrétní sféře – byly proto podle paragrafů státního rozpočtu uvedeny do položky 

„neznámá oblast“.
10

 

Struktura zdrojů financování kultury v roce 2009 je znázorněna v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1: Struktura zdrojů financování kultury v roce 2009 (v mil. Kč) 

Zdroje financování kultury Celkové prostředky (v mil. Kč) 
Procentní podíl jednotlivých 

zdrojů financování 

Ústřední vládní instituce 8 162 7,0 

Místní vládní instituce 20 127 17,1 

Výdaje domácností 50 169 42,7 

Nefinanční a finanční podniky 30 101 25,6 

Nevládní neziskové organizace 8653 7,4 

Ostatní 

svět 

Zdroje EU 249,8 

0,2 
Zdroje jiných mezinárodních 

institucí 
33,7 

Celkem 117 496 100 

Zdroj: ČSÚ: Výsledky účtů kultury za rok 2009. Vlastní zpracování. 

 Z tabulky 2.1 je možno vyčíst celkové prostředky v mil. Kč vynaložené jednotlivými 

účastníky sektoru kultury – výdaje domácnosti jsou dle výše uvedených dat největší (50,2 mil. 

Kč), stejně tak i procentní podíl (téměř polovina z celkových zdrojů financování kultury – 

42,7%) je nejvyšší u domácností.  

                                                             
9
 ČSÚ - Ekonomika v kultuře. [online]. [4. 7. 201]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/ekonomika_v_kulture20110601 
10 ČSÚ: Výsledky účtů kultury za rok 2009. 2010. 
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2.2.2 Financování kultury z Evropské unie 

 Kultura je v České republice financována nejen zdroji státního rozpočtu ČR, 

ale i z prostředků Evropské unie. Kromě strukturálních fondů, které mají významný podíl 

na finančních zdrojích z Evropské unie (jakožto nástroj regionální politiky EU), jsou finance 

získávány z komunitárních a dalších programů. Mezi programy, jejichž pomocí je kultura 

v zemích EU finančně podporována patří např. Program Culture 2000, Program Culture 2007 

– 2013 či Program MEDIA 2007. 

Program Culture 2000 

 Jedním z prvních programů financování kultury států Evropské unie, kterého 

se účastnila i Česká republika, byl program Culture 2000. Na období let 2000 až 2006 

byl vytvořen jako výsledek ustanovení Smlouvy o Evropské unii a zabýval se vytvořením 

společné evropské kulturní oblasti prostřednictvím sblížení jednotlivých kultur (ovšem 

s důrazem na zachování regionálních a národních rozmanitostí).  

Mezi cíle tohoto programu například patřilo: 

 zlepšení přístupu ke kultuře a účasti na kulturním dění v Evropské unii pro co největší 

počet občanů, 

 zdůraznění kulturní rozmanitosti a rozvoje nových forem uměleckého výrazu, 

 uznání role, která přísluší kultuře v hospodářském a společenském vývoji, 

 podpora tvůrčí činnosti a nadnárodního šíření kultury, mobility umělců, odborníků 

v kulturní oblasti a další.
11

 

Za období platnosti tohoto programu z něj získala Česká republika 77,5 milionů Kč. 

Program Culture (2007 – 2013) 

 Tento program navazuje na program Culture 2000. Klade si za cíle přispívat 

k rozkvětu kultur členských států, podporu mezikulturního dialogu, podporu nadnárodního 

oběhu děla kulturních uměleckých produktů a propagaci nadnárodní mobility kulturních 

aktérů. Programu Culture (2007 – 2013) se účastní 27 členských států EU, 3 státy EEA/EFTA 

– Island, Lichtenštejnsko, Norsko. Vzhledem ke stále probíhající platnosti tohoto programu 

není možno zatím přesně určit, jaké množství finančních prostředků z tohoto programu Česká 

                                                             
11 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2007. 
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republika celkem získá. Avšak na dobu platnosti programu Culture je předpokládaný rozpočet 

10 mld Kč
12

. 

Program MEDIA 2007 

 Tento program byl založen v roce 1991 a patří k podpůrným programům Evropské 

unie. Jeho zaměření je na konkurenceschopnost a oběh evropských děl na audiovizuálním trhu 

(na podporu přípravy audiovizuální výroby a proces následující po ní). Program 

je implementován v 5ti až 7letých obdobích. 1. ledna 2007 se stal platným program MEDIA 

2007, jež potrvá až do konce roku 2013. Rozpočet tohoto programu na léta 2007-2013 

je celkem 18, 875 mld Kč. 
13

 

2.3 Systém knihoven 

 Knihovny jsou důležitým uchovatelem a nositelem kulturního dědictví každé země. 

Díky knihovnám mohou obyvatelé jednotlivých zemí rozvíjet své znalosti v různých 

oblastech. V České republice i ve světě se rozlišují různé typy (úrovně) knihoven lišící 

se např. svým zaměřením a zřizovatelem. 

2.3.1 Knihovny v České republice 

 Knihovnou se rozumí zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem 

bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby. 
14

 

 Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (dále jen Knihovní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů tvoří systém knihoven: 

 Národní knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 

Moravská zemská knihovna v Brně (zřízené Ministerstvem kultury), 

 krajské knihovny (zřízené příslušným orgánem kraje), 

 základní knihovny (zřízené příslušným orgánem obce), 

 specializované knihovny. 

 Knihovním fondem se rozumí organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, 

ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů.
15

 

                                                             
12

 Europa. [online]. [17. 2. 2012]. Dostupné z: http://europa.eu/pol/cult/index_cs.htm 
13

 MEDIA. [online]. [8. 7. 2011]. Dostupné z: http://www.mediadeskcz.eu/cz/co-je-media/33 
14 §2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Národní knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 

a Moravská zemská knihovna v Brně jsou příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury.  

Ministerstvo kultury ovšem zřizuje nepřímo i knihovny, které jsou součástí příspěvkových 

organizací ministerstva, jako např. knihovnu Národního muzea.  

 Národní knihovna České republiky je nejstarší a nejrozsáhlejší veřejnou knihovnou 

v České republice, která se rozsahem svých fondů řadí mezi nejvýznamnější evropské 

i světové knihovny. Jejím posláním je přispívat k rozvoji kultury, vzdělanosti, rozvoji vědy 

a to zpřístupňováním, uchováváním a shromažďováním literatury a jiných dokumentů. 

Národní knihovna ČR je součástí sítě veřejných knihoven. Je to státní příspěvková 

organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury.  

 V České republice je fungování knihoven upraveno Knihovní zákonem.  Tento zákon 

definuje Národní knihovnu České republiky jako knihovnu s univerzálním knihovním 

fondem, doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační a historický 

fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám 

a k dalším službám, jež poskytuje.
16

 

 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je knihovnou s univerzálním 

knihovním fondem, která trvale uchovává konzervační a historický fond.
17

 

 Třetí knihovnou, která je příspěvkovou organizací ministerstva kultury, je Moravská 

zemská knihovna v Brně. Ta je knihovnou s univerzálním knihovním fondem (případně 

doplněným specializovanými fondy), která trvale uchovává konzervační fond a historický 

fond. V Jihomoravském kraji plní funkci krajské knihovny.  

 Krajské knihovny jsou knihovnami s univerzálním knihovním fondem, které mohou 

být doplněny o specializované fondy. Krajské knihovny jsou součástí systému knihoven, 

jež vykonávají informační, vzdělávací, poradenské, výzkumné, koordinační, analytické 

a metodické činnosti. V rámci jejich činností spolupracují s Národní knihovnou České 

republiky. Také jsou krajským centrem meziknihovních služeb, v případě zavádění nových 

technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb spolupracují 

s knihovnami v kraji a také zpracovávají a zpřístupňují regionální informační databáze 

                                                                                                                                                                                              
15 §2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
16

 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
17§ 10 Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
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a zabezpečují koordinaci krajského bibliografického systému. Tyto knihovny a další jimi 

pověřené knihovny plní regionální funkce. Mezi tyto funkce patří poskytování poradenských, 

vzdělávacích a koordinačních služeb, budování výměnných fondů a zapůjčování výměnných 

souboru knihovních dokumentů. Mezi činnosti vykonávané krajskými a jimi pověřenými 

knihovnami patří ještě vykonávání nezbytných činností, které napomáhají rozvoji knihoven 

a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Plnění funkcí na území regionu 

je financováno jejich zřizovatelem, kterým jsou kraje a to z jejich peněžních prostředků. 

V současné době patří mezi krajské knihovny jak knihovny s univerzálním knihovním 

fondem, tak i např. knihovny vědecké.
18

 

 Základními knihovnami jsou knihovny, které jsou součástí systému knihoven, 

jež vykonávají informační, kulturní a vzdělávací činnosti a mající univerzální nebo 

specializovaný knihovní fond. Jako základní knihovny bývají označovány obecní, městské 

knihovny, které jsou financovány zřizovatelem podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. V menších obcích bývají knihovny organizačními složkami 

obcí, ve větších městech jsou knihovny příspěvkovými organizacemi, které mívají (je-li město 

takto členěno) v jednotlivých městských částech i své pobočky. Tyto knihovny na rozdíl od 

specializovaných knihoven mají široké spektrum uživatelů (čtenářů). Zabezpečují 

poskytování vzdělávacích a kulturních činností. 

 Za specializované knihovny je možno považovat knihovny, jež mají specializovaný 

knihovní fond – jedná se např. o knihovny vysokých škol, lékařské knihovny, muzejní 

knihovny. Tyto knihovny jsou součástí systému knihoven, které vykonávají výzkumné, 

metodické, odborné, koordinační, vzdělávací, poradenské a informační činnosti. V rámci 

těchto činností spolupracují při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu 

s Národní knihovnou, zpracovávají a zpřístupňují tematické a oborové bibliografie a databáze 

a také spolupracují s knihovnami v oblasti své specializace v případě zavádění nových 

technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb. 
19

  

 NIPOS – útvar Centrum informací a statistik kultury z pověření Ministerstva kultury 

České republiky zajišťuje státní statistickou službu za celou oblast kultury 

(dle Zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). 

Dle NIPOSu bylo v roce 2010 celkem 5 415 knihoven, které měly 5 132 zaměstnanců 

                                                             
18

 § 11 Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
19

 § 13 Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
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(přepočtený stav) a provozovaly 10 395 počítačů připojených na internet, jež byly přístupné 

veřejnosti.  

 V tabulce 2.2 je znázorněn klesající počet knihoven, počet registrovaných čtenářů, 

počet výpůjček a dalších v České republice v letech 2007-2010. 

Tab. 2.2: Údaje o knihovnách v České republice v letech 2007-2010 

 Jednotky 2007 2008 2009 2010 

Počet knihoven ks 5 533 5 438 5 432 5 415 

Počet knihoven zřizovaných 

kraji 
ks 13 13 13 13 

Knihovny s neprofesionálními 

pracovníky 
ks 4 749 4 648 4 641 4 622 

Počet registrovaných čtenářů tis. osob 1 458 1 448 1 398 1 431 

Počet výpůjček tis. ks 67 395 66 744 66 862 66 773 

Prostředky na nákup knihovního 

fondu 
tis. Kč 296 710 366 622 331 019 293 377 

Zdroj: NIPOS. Vlastní zpracování. 

 Počet veřejných knihoven ve sledovaném období poklesl z 5 533 na 5 415. V případě 

knihoven, jež byly dlouhodobě uzavřeny, došlo k jejich zrušení, popř. sloučení. Toto 

zapříčinila transformace veřejné správy, jež byla spojena se změnou fungování tehdejších 

územních knihovnických celků a změnou systému financování hrála v poklesu počtu 

veřejných knihoven také svou roli. Dle tabulky 2.2 je také patrný pokles počtu výpůjček 

z 67 395 tis. na 66 773 tis. Je možné, že to způsobila změna funkce knihovny – knihovna dnes 

již neslouží pouze pro vypůjčení knih, ale také se v knihovnách pořádají výstavy, předčítání, 

knihovny mají i počítače připojené k Internetu – lidé začali knihovny navštěvovat i z jiných 

důvodů, než jen půjčování knih. Změnil se částečně jejich původní smysl a poslání. Knihovny 

jsou dnes vstupní branou nejen k tištěným informacím, ale i k informacím sdělovaných 

multimediální cestou. 

2.3.2 Financování knihoven v České republice 

 Dostatečné financování je základním prvkem pro správné a kvalitní fungování 

knihoven a poskytování knihovnických služeb v odpovídající kvalitě. Knihovny v České 
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republice mají více zdrojů příjmů. Finance na provoz mohou získávat buď ze státního 

rozpočtu, formou darů, účastí na projektech či programech a dotacemi či granty. Také 

i z uživatelských poplatků, které mohou knihovny získávat za registraci čtenářů, kopírovací 

služby, rezervační poplatky, poplatky za upomínání čtenářů a další.  

 Pokud je potřeba doplnění knihovního fondu, podpora propojení knihoven v síti, 

zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením nebo pokud je potřeba 

například financovat projekty vědy a výzkumu a další, mohou být provozovateli knihovny 

poskytnuty finance jakožto účelová dotace prostřednictvím státního rozpočtu, Národního 

fondu nebo státních finančních aktiv. 
20

 

 Na podporu a rozvoj knihoven vypisuje ministerstvo kultury projekty, pro získání 

dotací a grantů. Jedním z takovýchto programů je i Česká knihovna 2012. Je projektem 

podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované 

beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané 

vysokoškolské knihovny.
21

 

 Dalším z programů je VISK – Veřejné informační služby knihoven. Hlavním cílem 

tohoto programu je inovace veřejných informačních služeb knihoven a to prostřednictvím 

moderních informačních technologií. Tento program je spravován Národní knihovnou 

ČR a byl schválen usnesením Vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní 

informační politiky ve vzdělávání. Program VISK je členěn do devíti základních vzájemně 

propojených podprogramů, jejichž pomocí dochází k naplnění stanoveného cíle. Kromě 

hlavního cíle obsahuje velké množství cílů menších, jako je zlepšená gramotnost knihovníků, 

vybavení knihoven novou informační technikou připojenou k Internetu apod. Oproti roku 

2000,  program začínal a měl skutečné výdaje ve výši 30 000 tis. Kč, tak v roce 2010 byl 

program VISK financován již 119. 600 tis Kč, což dokazuje alespoň určitou snahu 

ministerstva kultury o zlepšování současného stavu a knihoven v České republice a o snahu 

tímto opět zvýšit počet návštěvníků knihoven.
22

 

 Ministerstvo kultury ČR také podporuje podporu knihovnickou a informační činnost 

dotacemi prostřednictvím programu Knihovna 21. století.  Tento program pro rok 2012 
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 §15 Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
21

 Česká knihovna 2012. [online]. [11. 2. 2012]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-

knihovny/granty-a-programy/ceska-knihovna-2012-113740/ 
22 VISK – veřejné informační služby knihoven. [online]. [11. 2. 2012]. Dostupné z: 

http://visk.nkp.cz/VISKfin.htm 
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je rozdělen do 4 tematických okruhů, které jsou poté ještě členěny na jednotlivé cíle. Program 

je zaměřen na podporu nadstandardní knihovnické, informační a kulturně vzdělávací činnosti 

knihoven  na podporu dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením. Tento 

program je určen pro provozovatele knihoven, pro občanská sdružení, pro zájmová sdružení 

právnických osob zřízených dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich 

podpora) mimo příspěvkové organizace ministerstva kultury ČR.
23

 

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015 

 Nasměrovat rozvoj knihoven na období let 2011 až 2015 má pomoci Koncepce 

rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven, kterou chválila Vláda 

ČR 11. ledna 2012. 

 Uvedení podmínek pro komplexní služby knihoven v reálném i digitálním prostoru 

do praxe je cílem této koncepce. Pozornost je zde soustředěna na využívání komunikačních 

a informačních technologií. Je důležité, aby jejich pomocí byly koncipovány pro veřejnost 

nové služby tak, že bude mít prostřednictvím knihovny přístup ke službám, informacím 

a zdrojům nezávisle na místě bydliště kdokoliv. Možnost získávání informací a dokumentů 

on-line kdykoliv a odkudkoliv má být přidanou hodnotou. V návaznosti na tuto možnost 

získávání informací a dokumentů je důležité, aby pro uživatele bylo využívání služeb 

knihoven bylo snadné a jednoduché. 
24

 

 Důležitou podmínkou pro činnost knihoven je jejich prostorové, technické a finanční 

zajištění, které je u knihoven zřizovaných obcemi, kraji a státem hrazeno z veřejných zdrojů. 

Od roku 2009 pociťují knihovny trvale důsledky ekonomické krize. Více než 40 % knihoven 

provozovaných obcemi a kraji se v roce 2010 muselo potýkat se snížením rozpočtu. Více 

než třetina těchto knihoven omezovala akviziční činnost, což mělo přirozený důsledek 

v poklesu atraktivnosti fondu a rozsahu nabídky služeb. 
25

 

 Rozvoj knihoven a neustálé zlepšování služeb je v současné době, kdy dochází 

k takovým krokům, jako zvyšování DPH na knihy důležitý. Snad díky této koncepce dojde 

ke zlepšení poskytovaných služeb i např. rozšíření počtu počítačů připojených na internet, 
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 Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století pro rok 2012. [online]. [11. 2. 2012]. Dostupné z:  

http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/Oblast_knih/1-Podminky_K21-2012_1.pdf 
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MINISTERSTVO KULTURY. Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015.  
25

 MINISTERSTVO KULTURY. Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015. s. 5. 



22 
 

díky čemuž je šance, že by si knihovny udržely počet čtenářů a návštěvníků alespoň na takové 

úrovni, jak je to nyní. 

2.3.3 Mezinárodní srovnání 

 Knihovny umožňují lidem na celém světě rozvíjet svou osobnost, podílet 

se na formování kulturního prostředí četbou knih a tím zvyšujícím se jejich vzdělání 

či jen trávit čtením knihy volný čas. Knihovny a jejich pobočky se snaží o rozšíření knižních 

publikací mezi obyvatelstvo tím, že k nim značně zjednodušují přístup. Pro srovnání 

rozšířenosti služeb veřejných knihoven je v tabulce 2.3 je znázorněna rozšířenost vybraných 

druhů knihoven v České republice a vybraných evropských zemí v roce 2010. Členění 

na veřejné knihovny, univerzitní vědecké knihovny, školní knihovny, vládou financované 

vědecké knihovny je dáno IFLA (International Federation of Library Associations 

and Institutions – Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí) pro možnost 

komparace jednotlivých států (nemusí tedy odpovídat členění knihoven dle jednotlivých 

zákonů daných zemí).   

Tab. 2.3: Rozšířenost vybraných druhů knihoven v České republice a vybraných evropských 

zemích v roce 2010 

Země 

Počet 

obyvatel 

 

Veřejné 

knihovny 

Univerzitní 

knihovny 

Školní 

knihovny 

Vládou 

financované 

vědecké 

knihovny 

Belgie 10 414 336 641 5 177 70 

ČR 10 211 904 5 437 26 4 087 78 

Maďarsko 9 905 596 1 465 127 3 681 není 

uvedeno 

Rakousko 8 210 281 1 507 31 747 18 

Řecko 10 737 428 520 40 500 200+ 

Švédsko 9 059 651 2 090 38 4 000 34 

Zdroj: IFLA World report 2010. Vlastní zpracování. 

 Z tabulky 2.3 je možno vyčíst jistou rozdílnost mezi státy, i když jsou počtem obyvatel 

z evropských zemí srovnatelné. Rozdíl je nejvýraznější mezi Českou republikou a Belgií, 

kdy tyto státy mají přibližně stejný počet obyvatel, avšak propad v počtu veřejných knihoven 

v Belgii oproti České republice je znatelný. Rozdíl je způsoben tím, že zatímco v České 
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republice má alespoň obecní knihovnu téměř každá obec (LAU 2)
26

, kterých 

je cca 6 250, zatímco v Belgii je takových území pouze 589 a veškeré veřejné knihovny jsou 

převážně u větších měst. Díky tomu je ve výsledku v České republice téměř osmkrát více 

veřejných knihoven. Situace je stejná, i co se týče tzv. školních knihoven, kdy v České 

republice jich bylo v roce 2010 dle IFLA 4 087, tak v Belgii jich bylo pouze 177. V ostatních 

komparovaných státech jistá diferenciace také byla, avšak ne v takové výrazné míře jako mezi 

Českou republikou a Belgií.  

 V tabulce 2.4 je pro názornost uveden počet poboček veřejných knihoven v několika 

vybraných evropských zemích, počet zaměstnanců, knih a výpůjček v období let 1997 – 1999. 

Tab. 2.4: Počet poboček, zaměstnanců, knih a výpůjček ve vybraných evropských státech 

v letech 1997 – 1999 

Země 

Počet poboček 

na 10 000 

obyvatel 

Počet 

zaměstnanců 

knihoven na 

10 000 obyvatel 

Počet knih na 

1 obyvatele 

Počet výpůjček 

na 1 obyvatele 

Belgie 1,5 38 3,0 6,7 

Dánsko 1,6 93 5,5 13,7 

Finsko 2,2 82 7,2 19,2 

Francie 0,4 22 1,5 1,5 

Irsko 0,9 35 2,9 3,3 

Itálie 0,4 41 0,7 4,5 

Německo 1,5 29 1,4 4,0 

Nizozemí 0,7 53 2,6 10,0 

Norsko 2,5 42 4,6 5,0 

Portugalsko 0,4 7 0,9 0,3 

Rakousko 2,4 116 1,2 2,0 

Řecko 0,8 17 0,9 0,2 

Španělsko 1,3 17 1,0 0,6 

Švédsko 1,9 71 5,2 8,0 

Švýcarsko 3,2 74 3,9 0,8 

Velká Británie 3,7 45 2,1 7,8 

Zdroj: Handbook of the Economics of Art and Culture. Vlastní zpracování. 
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 Z tabulky 2.4 vyplývá, že mezi komparovanými evropskými státy mělo největší počet 

poboček na 10 000 obyvatel v roce 1997 Švýcarsko, v roce 1998 to bylo Rakousko a v roce 

1999 měla největší počet poboček na 10 000 obyvatel Velká Británie. Naopak v roce 1997 

měla nejmenší počet poboček na 10 000 obyvatel Itálie a Francie, Irsko v roce 1998 a v roce 

1999 to bylo Portugalsko. Zajímavým zjištěním je informace týkající se počtu knih 

na 1 obyvatele – z tabulky vyplývá, že v roce 1997 ve Švédsku připadalo na 1 obyvatele 

5,2 knihy. Oproti Itálii, která má výsledný údaj 0,7 knihy na 1 obyvatele ze stejného roku 

je počet knih téměř osminásobný. Za povšimnutí stojí určitě i počet výpůjček na 1 obyvatele 

ve Finsku v roce 1999. Jedná se o 19,2 výpůjčky, kdy v České republice tou dobou bylo 

6,8 výpůjčky na jednoho obyvatele
27

. 

 Z výzkumu prováděného v rámci publikace Handbook of the Economics 

of Art and Culture vyplývá pozitivní korelace mezi počtem poboček veřejných knihoven 

a počtem titulů vydaných v dané zemi. Tato korelace neznamená, že je to vždy pravidlem. 

Pravděpodobně má tato korelace co dočinění s preferencemi knih – v některých zemích jsou 

preference nízké a tak vedou k menšímu počtu poboček veřejných knihoven a menšímu počtu 

vydávaných titulů a naopak. Ze stejného výzkumu vyplynula další pozitivní korelace, 

a to mezi výpůjčkami z veřejných knihoven a počtem vydávaných titulů. 

 V České republice bylo v roce 2010 celkem 0,9 poboček na 10 000 obyvatel, 

4,9 zaměstnanců na 10 000 obyvatel, 6,1 knih na 1 obyvatele a 6,4 výpůjček na 1 obyvatele.
28

 

 Porovnání je problematické, jelikož modernizace knihoven, zavádění informačních 

technologií, existence elektronických knih a dalších má vliv jak na počet zaměstnanců 

knihoven, tak na počet čtenářů a poboček. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 NIPOS: Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2010. 2011. 
28

 Vlastní výpočet proveden na základě Základních statistických ukazatelů o kultuře v České republice 2010 a 

ČSÚ. Počet obyvatel k 31. 12. 2010 celkem 10 506 813 osob. 
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3 Financování vybraných vědeckých knihoven 

 Vědecké knihovny jsou řazeny dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ke knihovnám 

krajským a ty jsou zřizovány příslušným orgánem kraje. Jsou to tedy knihovny s univerzálním 

knihovním fondem, které mohou být doplněny o fondy specializované. Tyto knihovny jsou 

z prostředků zřizovatele financovány při plnění funkcí na území regionu, jsou knihovnami 

veřejnými a plní na území České republiky důležitou funkci, neboť svými službami 

a knihovními fondy usilují o zaručení práv všech občanů na neomezený a rovný přístup 

k informacím. Spolupracují s Národní knihovnou ČR a ostatními knihovnami při zpracování 

národní bibliografie, souhrnného katalogu a při dalších aktivitách.
29

 

 Vědecké knihovny jsou od roku 2001 příspěvkovými organizacemi krajů, kdy došlo 

dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a některých výnosů, ve znění pozdějších 

předpisů k jejich převodu od státu krajům. Na území České republiky se nachází celkem 

13 krajských knihoven. V Jihomoravském kraji plní funkci krajské knihovny Moravská 

zemská knihovna, která je příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem kultury 

ČR. Vědecké knihovny zabezpečují regionální funkce, což jsou vzdělávací, analytické, 

odborné, výzkumné, koordinační, metodické a poradenské činnosti. 

Kromě regionálních funkcí ale knihovny vykonávají i další činnosti na úrovni krajů: 

 jsou centrem meziknihovních služeb,  

 poskytují kopie pro potřeby uživatelů ze svých knihovních fondů podle právních 

předpisů, 

 organizují semináře a porady bibliografických a knihovnických pracovníků (jsou 

centrem vzdělávacích a poradenských služeb pro oblast knihovnictví a bibliografie), 

 zpracovávají informační, knihovnické, bibliografické publikace, 

 dle požadavků a potřeb veřejnosti a specializace knihovny řeší praktické i teoretické 

otázky v oblasti bibliografie a knihovnictví, 

 atd. 

 Vědecké knihovny jsou financovány jak z příspěvků zřizovatele (pro které každý 

rok zpracovávají povinně výroční zprávy), tak z příjmů, které mohou získat na základě 

své zřizovací listiny. Dalšími zdroji jejich financování mohou být granty, příspěvky od jiných 
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 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
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organizací (na což musí ve většině případů zpracovat projekt, poslat odůvodněnou žádost, 

avšak tyto finanční prostředky nejsou pro knihovny nárokové) a ne všechny knihovny tyto 

prostředky dostatečně využívají.  

Kromě příjmů mají knihovny i výdaje, které jsou tvořeny převážně: 

 osobními náklady, 

 nákupy knih,  

 nákupy časopisů, 

 internetem,  

 nájmem skladovacích prostor, 

 a dalšími. 

 Vědecké knihovny svého zřizovatele informují o činnosti a hospodaření povinně 

vytvářením každoroční výroční zprávy. Hospodaří-li vědecké knihovny s kladným 

hospodářským výsledkem, tak jeho přebytek převádějí (dle rozhodnutí zřizovatele) převážně 

do rezervního fondu a fondu odměn
30

. Jestli knihovna hospodaří v souladu se zřizovací 

listinou a s podmínkami zřizovatele může být na základě podnětu od zřizovatele ověřováno 

auditem, ale toto není povinné. 

 Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě je povinností každé 

zpravodajské jednotky (samostatné knihovny – obecní, městské, krajské) zpracovávat data 

o své činnosti. Díky tomu získává ministerstvo kultury souhrnná data za knihovny, která jsou 

shromažďována v útvaru NIPOS. Pro účely vykázání jednotlivých dat vyplňují roční výkaz 

o knihovně – Kult (MK) – 12-01, uvedený v příloze č. 1. Tyto výkazy shromažďuje i krajská 

knihovna za jednotlivé knihovny v jejich kraji. 

 Pro účely práce autorka vybrala Vědeckou knihovnu v Olomouci (dále jen VKOL), 

Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích (dále jen JVK) a Moravskoslezskou 

vědeckou knihovnu v Ostravě (dále jen MSVK). Osloveny byly i ostatní vědecké knihovny, 

avšak se spoluprácí souhlasily pouze tyto vybrané knihovny.  

  

                                                             
30

 Vědecké knihovny povinně vytvářejí jako všechny příspěvkové organizace fond kulturních a sociálních 

potřeb, fond odměn, investiční fond a rezervní fond. Z těchto fondů případně čerpají finanční prostředky na 

pokrytí případné ztráty, investice či na úhradu odměn a potřeb zaměstnanců. 
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 Pro názornost uvádí tabulka 3.1 základní statistické údaje o jednotlivých vybraných 

vědeckých knihovnách v roce 2011. 

Tab. 3.1: Základní statistické údaje vybraných vědeckých knihoven v roce 2011 

Ukazatel Jednotky VKOL JVK MSVK 

Počet registrovaných čtenářů os 16 853 18 962 10 841 

Počet výpůjček ks 480 522 839 435 529 785 

Stav knihovního fondu ks 2 064 602 1 132 970 1 091 092 

Obsluhovaná populace
31

 os 100 233 92 067 308 958 

Zdroj: Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2011, Zpráva o činnosti Jihočeské vědecké 

knihovny v roce 2010, Výroční zpráva 2011 Moravskoslezské vědecké knihovny. Vlastní zpracování. 

 Cílem této kapitoly je zjistit a komparovat, jaké jsou poměry vícezdrojového 

financování vědeckých knihoven na vybraném vzorku vědeckých knihoven.  

3.1 Vědecká knihovna v Olomouci 

 Vzhledem ke zřízení olomoucké univerzity roku 1566 bylo potřeba vybudovat 

knihovnu pro potřeby studia a tak vznikla knihovna, jejíž původní fond obsahoval převážně 

dary. V 70. a 80. letech došlo k nárůstu fondu a k ještě výraznějšímu navýšení historického 

fondu došlo v 50. letech 20. století.  Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) 

je v současnosti se svými 2 000 000 nejrůznějších českých a zahraničních dokumentů třetí 

největší (z hlediska velikosti knihovního fondu) a druhou nejstarší vědeckou knihovnou, 

kdy knihovní fond tvoří nejen knihy a časopisy, ale i speciální sbírky jako normy, patenty, 

rukopisy, prvotisky a další
32

. Ovšem právě velikost fondu je problémem, neboť knihovna 

nemá vybudován dostatečně velký depozitář. Knihovna totiž nabývá knihy nejen povinným 

výtiskem monografií a periodik či jejich koupí, ale také mezinárodní výměnou, dary apod. 

 Knihovna spolupracuje nejen s pověřenými knihovnami v kraji, s krajskými 

knihovnami, s Univerzitou Palackého, Národní knihovnou, ale také i s Goethe-Institutem
33

 

a od roku 2010 i s Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu 

(Vojvodská veřejná knihovna v Opoli - Polsko). 

                                                             
31 Obsluhovaná populace je počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, tj. počet obyvatel samostatné obecní 

resp. městské části, pro jejíž obyvatele je knihovna zřízena. 
32

Vědecká knihovna v Olomouci - Služby [online]. [20. 2. 2012]. Dostupné z: http://www.vkol.cz/cs/sluzby/ 
33 Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností, který podporuje 

znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. 
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 Od 1. 7. 2001 je zřizovatelem této knihovny Olomoucký kraj, z jehož prostředků 

je převážně činnost financována. V rámci výkonu regionální funkce je přenesen výkon 

regionálních funkcí na 7 pověřených knihoven a obsluhování 491 knihoven. Pro knihovny 

na území svého kraje zajišťuje vzdělávací, poradenské, metodické, informační a koordinační 

služby. V roce 2010 a 2011 byla na regionální funkce vyčleněna částka 9 300 000 Kč 

(o 950 000 Kč méně než v roce 2009). To mělo za následek výrazné snížení nákupu 

publikací.
34

 

Služby, jež jsou VKOL čtenářům poskytovány, jsou rozděleny na: 

 výpůjční (absenční a prezenční výpůjčky), 

 reprografické (kopírování, laminování), 

 informační (vypracovávání rešerší, poskytování informací o novinkách), 

 a služby pro zrakově a tělesně postižené (doprovod a asistence pracovníka knihovny, 

poslech CD).  

 Také poskytuje meziknihovní služby – ať už výpůjčky z fondu pro knihovny 

či pro registrované jednotlivce. Pro účely četby knih či zajištění přístupu na internet slouží 

4 studovny, které se snaží poskytnout čtenáři zázemí a pohodlí ke studiu daných dokumentů.  

 Z odborných činností, kterými se tato knihovna zabývá, je určitě důležité zmínit, 

že kromě bibliografické činnosti a péčí o historické fondy také např. realizuje akviziční
35

 

politiku. Knihovna své služby rozšiřuje o výstavy, přednášky, besedy a exkurze, spolupracuje 

s Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci a Literárním klubem Olomouc. 

 Součástí VKOL je ve spolupráci s Goethe-Institutem i Německá knihovna, jež nabízí 

kromě německy psané beletrie a časopisů také příručky, slovníky, filmy na DVD a další. 

Zaměřuje se převážně na psanou německou beletrii, je poskytovatelem obecných informací 

o Německu a od roku 2010 absenčně vypůjčuje také německé časopisy. 

 V roce 2009 začala knihovna poskytovat službu EOD (eBooks on Demand), 

což je objednání digitalizace publikace, která již není pod ochranou autorského zákona. 

Po spuštění této služby vstoupila VKOL do programu Culture 2007 – 2013. V roce 2011 bylo 

díky této službě již digitalizováno 76 000 stran.
36

 

                                                             
34 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI: Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010. 2011. 
35 Akvizice – vybírání a získávání dokumentů do knihovního fondu (s ohledem na zaměření a poslání knihovny). 
36 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI: Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2011. 2012. 
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3.1.1 Financování Vědecké knihovny v Olomouci 

 VKOL je stejně jako ostatní vědecké knihovny financována vícezdrojové, 

což znamená nejen z prostředků zřizovatele, ale také dotacemi ze státního rozpočtu, 

popř. z darů, ze zahraničí apod. Avšak příspěvky z prostředků zřizovatele jsou i přes to zřejmě 

hlavním zdrojem finančních prostředků. 

V případě VKOL příspěvky z rozpočtu zřizovatele tvořily v období let 2009 - 2011: 

 příspěvek na provoz (na jednotlivé projekty a mzdové náklady), 

 neinvestiční dotace pro knihovny (dotace na výkon regionální funkce), 

 nájemné pro kulturní zařízení (příspěvek na provoz – nájemné, kdy zřizovatel formou 

příspěvku přeposílá nájemné získané z nemovitostí, které má VKOL ve správě 

hospodaření), 

 rezervy na opravy a investice, 

 a další. 

 V tabulce 3.2 je uveden přehled výší zvolených příspěvků a dotací získaných 

z prostředků zřizovatele v letech 2009 - 2011. 

Tab. 3.2: Výše zvolených příspěvků a dotací poskytnutých VKOL v letech 2009 – 2011 

z prostředků zřizovatele (v tis. Kč) 

Příspěvky a dotace 
Rok 

2009 2010 2011 

Příspěvek na provoz 16 721  16 525 16 675 

Dotace na regionální funkce 920  900 900 

Neinvestiční příspěvek na provoz 130 20 25 

Nájemné pro kulturní zařízení 1 649 1 532 1 548 

Zdroj: Výroční zprávy Vědecké knihovny v Olomouci za léta 2009 - 2011. Vlastní zpracování.   
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 Mezi účelové dotace, které VKOL získala na základě žádostí a díky zapojení 

se do programů a grantů ministerstva kultury či jiných organizací, patřily např.: 

 dotace z programu VISK (do tohoto programu se knihovna zapojuje každoročně, 

avšak na účast je nutný 30% vlastní podíl), 

 dotace na integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví,  

 dotace v rámci projektu DIGIMON (digitalizace a ochranné mikrofilmování 

moravských novin), 

 dary určené na náklady spojené s tiskem katalogu výstavy SILESIA PICTA (celkem 

ve výši 17 000 Kč).
37

 

 Projekt DIGIMON byl financován z Finančního mechanismu EHP/Norska (i na tomto 

projektu je nutné, aby VKOL vložila svůj podíl, na který obdržela v roce 2011 dotaci 

z ministerstva kultury ČR ve výši 77 000 Kč). 

 V tabulce 3.3 je pro názornost uveden přehled výší zvolených poskytnutých účelových 

dotací ze státního rozpočtu a z jiných zdrojů v letech 2009 – 2011. 

Tab. 3.3: Výše zvolených dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a ostatních organizací 

VKOL v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

Dotace 

Rok 

2009 2010 2011 

Program VISK 885  805 998 

Knihovna 21. století 0 56 56 

Kulturní aktivity 207 129 133 

Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví 137 0 0 

DIGIMON 5 673 1 720 584 

Zdroj: Výroční zprávy Vědecké knihovny v Olomouci za léta 2009 - 2011. Vlastní zpracování. 

 Kromě účelových dotací z programu VISK v letech 2009 – 2011 získala VKOL díky 

zapojení se v roce 2009 do projektů Finančního mechanismu EHP/Norska DIGIMON 

finanční prostředky, které určitě byly pro činnost VKOL velkým přínosem. Knihovna 

ve sledovaných letech 2009 – 2011 ovšem získávala dotace také z programu Knihovna 
                                                             
37 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI: Výroční zprávy Vědecké knihovny v Olomouci v letech 2009 – 

2011. 
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21. století na vybudování zvukové knihovny pro postižené s vadami zraku, ale také např. 

dotaci od Nadace ČEZ na pořízení nového scanneru či serveru pro firewall (celkem ve výši 

315 850 Kč).
38

 

 V rámci projektu financovaným ministerstvem zahraničních věcí – Veduty slezských 

měst a staré mapy Slezska získala v roce 2011 VKOL dotaci v rámci programu 

MZV ČR Česko-polské fórum ve výši 161 700 Kč. A také získala ze státního rozpočtu 

finance na investiční akce v oblasti kultury ve výši 724 744 Kč a neinvestiční akce v oblasti 

kultury ve výši 75 256 Kč.
39

 

 VKOL realizuje i příjem financí z vlastní činnosti. V roce 2011 takto získala 

3 469 729 Kč. Vlastní činnost VKOL zahrnuje: 

 prodej služeb a výrobků,  

 pronájem, 

 ze zahraničí (projekt EOD), 

 z rekvalifikačního kurzu, 

 čerpání fondů. 38 

 Ne všechny dotace byly ve sledovaných letech poskytnuty - vzhledem k tomu, 

že dotace jsou nenárokové, tak je důležité, aby si o ně knihovna požádala a poté ji byly 

schváleny – takto tomu bylo v případě dotace na integrovaný systém ochrany kulturního 

dědictví v roce 2010. 

  VKOL sice uspěla v grantových žádostech a díky tomu získala finanční 

prostředky na financování restaurování starých tisků, vzdělávání pracovníků v IT, zhotovení 

náhradních nosičů, katalogizaci hudebnin a mnoho dalších, avšak granty nepokryly veškeré 

potřebné finance a tak se na financování podílela VKOL i vlastním podílem.
40

 VKOL 

hospodařila v letech 2009 – 2011 s kladným výsledkem hospodaření, jehož přebytky 

převáděla do rezervního fondu a v případě roku 2009 byl převeden i do fondu odměn. 

 U vědeckých knihoven jsou dotace a příspěvky významným zdrojem finančních 

prostředků.  

                                                             
38 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI: Výroční zprávy Vědecké knihovny v Olomouci v letech 2009 -  

2011. 
39 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI: Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2011. 2012. 
40 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI: Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010. 2011. 
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 Graf 3.1 znázorňuje podíl dotací od zřizovatele, ze státního rozpočtu, výnosů z vlastní 

činnosti a ostatní (EHP/Norsko, Unie zaměstnavatelských svazů, dary apod.), které VKOL 

získala v roce 2011, kdy tyto příjmy byly celkem ve výši 40 993 944 Kč. 

Graf 3.1: Podíl jednotlivých finančních zdrojů VKOL v roce 2011 (v tis. Kč a v %) 

 

Zdroj: Roční výkaz o knihovně za rok 2011 – VKOL. Vlastní zpracování. 

 Z grafu č. 3.1 je patrné, že na příjmech VKOL se podílí 87% dotace od zřizovatele, 

avšak ani výnosy z vlastní činnosti zde nejsou zanedbatelné, neboť se na příjmech VKOL 

podílí 7%.  

3.2 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

 Po dohodě čtyř spolků
41

 zahájila 12. listopadu 1885 činnost česká knihovna v Českých 

Budějovicích. Ta byla přístupná členům všech českých spolků v Českých Budějovicích 

a i členům odborů Národní jednoty pošumavské. Zpočátku neměla příliš bohatý knihovní 

fond, neboť tento fond byl tvořen převážně dary. V roce 1945 byla ustavena Jihočeskou 

vědeckou knihovnou a k tomuto názvu se po několika změnách v průběhu let vrátila i v roce 

2001, díky přechodu pod nového zřizovatele, kterým se stal Jihočeský kraj. V současné době 

má také dvě partnerské knihovny a to Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela 

Smołki w Opolu (Vojvodská veřejná knihovna v Opoli - Polsko) a také ve Francii knihovnu 

                                                             
41

 Spolky tvořila Beseda českobudějovická, Beseda lidu, Beseda řemeslnicko-živnostenská a Národní jednota 

pošumavská. 

2 785 

7% 1 293 

3% 

35 647 

87% 

0 

0% 

0 

0% 

803 

2% 

17 

0% 

450 

1% 
Výnosy z hlavní činnosti 

Příspěvky na provoz ze státního 

rozpočtu 

Příspěvky na provoz z rozpočtu 

kraje 

Příspěvky na provoz z rozpočtu 

obce 

Příspěvky na provoz od 

ostatních subjektů 

Příspěvky na provoz ze 

zahraničí 

Dary a sponzorské příspěvky 

Ostatní provozní výnosy 



33 
 

Médiathèque François Mitterrand a také spolupracuje s Akademickou knihovnou Jihočeské 

univerzity.
42

 

 Knihovna poskytuje pro uživatele kromě výpůjčních (zapůjčuje např. i čtečky 

elektronických knih s více než 370 díly 44 autorů), informačních, reprografických či on-line 

elektronických služeb i další služby, jako jsou služby propagační, kdy jsou pořádány výstavy, 

instruktáže o knihovně, vydávání letáků s informacemi o knihovně či pořádání besed 

a přednášek. Také nabízí kurzy počítačové gramotnosti pro pracovníky všech veřejných 

knihoven. 

 Při plnění regionální funkce spolupracuje s 10 pověřenými knihovnami 

a jejich 27 pobočkami.
43

 Plnění regionálních funkcí je od roku 2005 financováno z prostředků 

zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj. Knihovna má celkem 8 poboček, kdy např. 

ve specializovaném oddělení regionální literatury je možno nalézt nejen publikace o jižních 

Čechách, ale také knihy regionálních autorů, jihočeský periodický tisk, články s regionální 

tématikou či knihy jihočeských nakladatelství.  

3.2.1 Financování Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 

 Zdroje financování jsou důležité pro provoz každé knihovny. V rámci poskytování 

financí z prostředků zřizovatele poskytovaných v letech 2009 – 2011 získala JVK finanční 

prostředky v podobě: 

 příspěvku na provoz, 

 neinvestičního příspěvku na vytvoření propagačních materiálů, 

 neinvestičního příspěvku na spoluúčast ke grantům, 

 dotace na plnění regionální funkce knihoven, 

 příspěvku na investice,  

 dotace na nákup knihovního fondu. 

 Knihovna byla financována v letech 2009 - 2011 nejen prostřednictvím Jihočeského 

kraje, ale také např. statutárním městem České Budějovice, které knihovnu dotuje na základě 

žádosti o příspěvek v případě nákupu knihovního fondu.  

Výše zvolených dotací a příspěvků jsou uvedeny v tabulce 3.4. 

                                                             
42

 Jihočeská vědecká knihovna – Historie. [online]. [15. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://jvkcb.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=historie 
43

 JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA, ODBOR KNIHOVNICTVÍ A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: 

Výkon regionálních funkcí v knihovnách Jihočeského kraje v roce 2010. 2011. 
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Tab. 3.4: Výše zvolených příspěvků a dotací poskytnutých JVK v letech 2009 – 2011 

z prostředků zřizovatele (v tis. Kč) 

Příspěvky a dotace 2009 2010 2011 

Příspěvek na provoz 40 436 37 436 38 336 

Příspěvek na spoluúčast ke grantům 286 600 28 

Dotace na regionální funkce 2 788 2 588 2 788 

Příspěvek na nákup knihovního fondu 50 10 10 

Zdroj: Zprávy o činnosti Jihočeské vědecké knihovny 2009 – 2011. Vlastní zpracování. 

 V roce 2009 získala také JVK příspěvek od zřizovatele na tisk informačních materiálů 

ve výši 150 000 Kč.  

 Stejně jako VKOL je JVK jakožto příspěvková organizace financována 

z prostředků zřizovatele, avšak také i prostřednictvím jiných subjektů - pomocí grantů 

a dotací ministerstva kultury ČR či jiných organizací. V případě finančních prostředků 

plynoucích do rozpočtu JVK poskytnutých ministerstvem kultury ČR či jiných organizací 

se jedná zejména o: 

 účelovou dotaci poskytnutou v rámci programu VISK, 

 jednorázovou dotaci z konta Bariéry na realizaci počítačového kurzu pro seniory, 

 účelovou dotaci z programu Knihovna 21. století. 
44

 

Výše těchto dotací v letech 2009 - 2011 jsou uvedeny v tabulce 3.5. 

Tab. 3.5: Výše zvolených dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a ostatních organizací 

JVK v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

Dotace 

Rok 

2009 2010 2011 

Program VISK 444 833 132 

Knihovna 21. století 0 0 10 

Konto Bariéry 0 15 0 

Zdroj: Výroční zprávy Jihočeské vědecké knihovny v letech 2009 – 2011. Vlastní zpracování. 

                                                             
44 JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH: Výroční zpráva za rok 2011. 2012. 
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 Z tabulky 3.5 plyne pokles dotace z programu VISK v roce 2010, avšak nejedná 

se o nic mimořádného – výše dotace se odvíjí od toho, kolik grantových žádostí knihovna 

podala a kolik jí z toho těch žádostí bylo přijato a kolik financí z toho bylo tedy knihovně 

ve výsledku poskytnuto k čerpání. V roce 2010 byla tedy JVK ve schválení žádostí úspěšnější 

než v předchozím roce. Také byla úspěšná v získání dotace z programu Knihovna 21. století, 

kde získala dotaci 10 000 Kč na nákup zvukových knih pro nevidomé. 

 Stejně jako VKOL má i JVK příjmy z vlastní činnosti, kdy v roce 2011 byly tyto 

výnosy celkem 2 072 496 Kč. Podíl výnosů z vlastní činnosti, dotací od zřizovatele, dotací 

ze státního rozpočtu a také z ostatních zdrojů (příspěvek statutárního města České 

Budějovice) v roce 2011, jež celkem byly ve výši 45 788 304 Kč, jsou znázorněny v grafu 

3.2. 

Graf 3.2: Podíl jednotlivých finančních zdrojů JVK v roce 2011 (v tis. Kč a v %)

 

Zdroj:Roční výkaz o knihovně za rok 2011 – JVK. Vlastní zpracování. 

 Stejně jako u VKOL se i v případě JVK na financování podílí největší částí 

(a to 90 %) zřizovatel poskytováním svých dotací. Ani zde nejsou příjmy realizované z vlastní 

činnosti zanedbatelné, neboť tvoří necelých 5 % celkových příjmů JVK v roce 2011. 

 Zlepšený hospodářský výsledek v letech 2009 byl rozdělen na základě rozhodnutí 

zřizovatele do rezervního fondu, v letech 2010 a 2011 také navíc i částečně i do fondu odměn. 

2 072 

5% 
132 

0% 

41 161 

90% 

10 

0% 
0 

0% 

162 

0% 
5 

0% 
2 245 

5% 

Výnosy z hlavní činnosti 

Příspěvky na provoz ze státního 

rozpočtu 

Příspěvky na provoz z rozpočtu 

kraje 

Příspěvky na provoz z rozpočtu 

obce 

Příspěvky na provoz od ostatních 

subjektů 

Příspěvky na provoz ze zahraničí 

Dary a sponzorské příspěvky 

Ostatní provozní výnosy 



36 
 

3.3 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

 Roku 1951 byla založena Státní studijní knihovna, jež je od roku 2001 jakožto 

Moravskoslezská vědecká knihovna významnou vzdělávací a kulturní institucí 

Moravskoslezského kraje. MSVK je partnerskou knihovnou Goethe-Institutu v Praze, 

napomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji a poskytuje informační zdroje k podpoře 

výzkumu ekonomických aktivit. MSVK je členem Sdružení knihoven ČR, Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků, Virtuální polytechnické knihovny a Asociace vědeckých 

knihoven. 

 Moravskoslezský kraj dotuje MSVK nejen finančními prostředky nutnými na provoz 

knihovny, ale také zajistil např. v rámci rozvoje fondu pro zrakově a sluchově postižené. 

MSVK také: 

 plní funkci krajského střediska meziknihovních služeb,  

 je garantem regionálních funkcí knihoven v kraji,  

 organizuje pro registrované návštěvníky a pracovníky knihoven a informačních 

pracovišť vzdělávací akce, 

 a další.
45

 

 MSVK a dalších 15 pověřených knihoven (které obsluhovaly 401 knihoven) vykonává 

v rámci regionální funkce: 

 poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy, zpracování rozborů apod., 

 statistiku knihovnických činností, 

 vzdělávání knihovníků, semináře, porady, 

 tvorbu výměnných fondů, cirkulace, distribuce, 

 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, 

 nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce,  

 podporu servisních činností automatizovaného knihovního systému zajišťujícího 

výkon regionálních funkcí.
46

 

                                                             
45

 PRCHALOVÁ Lea, KOTOVÁ Květoslava: Zpráva o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, 

příspěvkové organizace v roce 2010. 2011. 
46 MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ - Od padesátky k šedesátce. [online]. [22. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/Sedesatnice.pdf 
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3.3.1 Financování Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 

 Moravskoslezský kraj dotuje MSVK nejen finančními prostředky nutnými na provoz 

knihovny, ale také zajistil např. v rámci rozvoje fondu pro zrakově a sluchově postižené. 

Příjmy MSVK z prostředků zřizovatele tvoří: 

 příspěvek na hlavní činnost, 

 příspěvek na nákup a ochranu knihovního fondu, 

 příspěvek na fond pro postižené, 

 příspěvek na pořízení čipů a čipování fondu, 

 příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku, 

 příspěvek na regionální funkce, 

 příspěvek na projekt EU, 

 příspěvek na knihovnický software.
47

 

 Celkové provozní dotace zřizovatele byly v roce 2011 poskytnuty ve výši 

35 044 000 Kč. Tabulka 3.6 znázorňuje některé zvolené příspěvky, jež se podílejí na celkové 

výši příspěvku od zřizovatele. 

Tab. 3.6: Výše zvolených příspěvků a dotací poskytnutých MSVK v letech 2009 – 2011 

z prostředků zřizovatele (v tis. Kč) 

Příspěvky 

Rok 

2009 2010 2011 

Příspěvek na provoz 23 752 24 487 25 642 

Příspěvek na regionální funkce 908 908 908 

Příspěvek na nákup a ochranu knihovního fondu 7 100 7 279 6 000 

Příspěvek na pořízení čipů a čipování fondu 7 700 0 0 

Zdroj: Zpráva o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace v letech 2009 – 

2011. 

 MSVK se již delší dobu potýká s nedostatkem skladovacích kapacit, nepohodlnými 

a stísněnými prostory (což má vliv na počet návštěvníků). Naděje na nové skladovací prostory 

a případně celou novou budovu MSVK je zřejmě stále v nedohlednu, avšak i přes takovéto 

                                                             
47 PRCHALOVÁ Lea, LÁZNIČKOVÁ Ivana: Zpráva o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, 

příspěvkové organizace v roce 2011. 2012. 
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problémy se MSVK dařilo poskytovat kvalitní služby a nespoléhat se pouze na finanční 

zdroje získané z prostředků zřizovatele či ministerstva kultury ČR. Ze služeb, které MSVK 

uživatelům ve sledovaných letech 2009 – 2011 poskytovala, byla dlouhodobě požadována 

nejvíce rešeršní a informační činnost, jejichž poptávka se neustále zvyšovala a díky této 

činnosti získávala další finance pro svůj provoz. V roce 2011 měla příjmy z vlastní činnosti 

ve výši 3 275 000 Kč. Na tržbách ze služeb se podílejí jak rešerše, tak registrační poplatky, 

sankce za upomínky, kopie norem, kopírovací práce a další.
48

 

 Výše účelových dotací získaných MSVK prostřednictvím ministerstva kultury v rámci 

státního rozpočtu – programu VISK jsou znázorněny v tabulce č. 3.3.2. Účelové dotace 

poskytované v rámci programu VISK jsou jedním z hlavních zdrojů MSVK z prostředků 

státního rozpočtu, avšak MSVK byla úspěšná i v projektech Obnovitelné zdroje energie 

v Moravskoslezské knihovně v Ostravě a Moderní webová prezentace Moravskoslezské 

vědecké knihovny v Ostravě, díky čemuž získala dotaci z Nadace OKD. V případě Nadace 

OKD byla úspěšná i v projektu „E-Knihy aneb nová výzva pro knihovny“, ze kterého získala 

dotaci v celkové výši 205 000 Kč (zatím obdržela první část 102 500 Kč), jelikož se jedná 

o dvouletý projekt.48 

 Účelové dotace získané MSVK prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu 

a ostatních organizací uvádí tabulka 3.7. 

Tab. 3.7:  Výše zvolených dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a ostatních organizací 

MSVK v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

Dotace 

Rok 

2009 2010 2011 

Program VISK  300 388 32 

Nadace OKD 89 393 103 

Zdroj: Zprávy o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace v letech 2009 – 

2011. 

 V tabulce 3.7 je vidět, že knihovna je úspěšná v získávání dotací z programu VISK a 

nadace OKD. 

                                                             
48 PRCHALOVÁ Lea, LÁZNIČKOVÁ Ivana: Zpráva o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, 

příspěvkové organizace v roce 2011. 2012. 
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 Graf 3.3 znázorňuje podíl finančních prostředků ve výši 38 350 728 Kč jako dotace 

od zřizovatele, ze státního rozpočtu, výnosy z vlastní činnosti a ostatní (dotace z Nadace 

OKD), které MSVK získala v roce 2011. 

Graf 3.3: Podíl jednotlivých finančních zdrojů MSVK v roce 2011 (v tis. Kč a v %) 

 

Zdroj: Zpráva o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace v roce 2011. 

Vlastní zpracování. 

 I v případě MSVK se potvrdilo, že největší část příjmů knihovny tvoří dotace 

z prostředků zřizovatele (92%) a že hned dalším důležitým zdrojem příjmů jsou výnosy 

z vlastní činnosti (7%), tak jak tomu bylo v případě všech tří dalších vybraných knihoven. 

 MSVK hospodařila ve sledovaných letech s kladným či vyrovnaným výsledkem 

hospodaření (v roce 2009). V případě, že MSVK dosáhla kladného výsledku hospodaření, 

tak tyto finance rozdělila z 80% do fondu odměn a 20% do fondu rezervního 

3.4 Dílčí shrnutí  

 Financování v jednotlivých knihovnách nese společné znaky. Všechny knihovny jsou 

financovány z prostředků zřizovatele, zapojují se do grantových programů, které vypisuje 

ministerstvo kultury ČR, a také získávají významné finanční prostředky pomocí hlavní 

činnosti. 
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 Objem celkových finančních prostředků, které knihovny dostávají, může být znatelně 

ovlivněn dotacemi, dary a příspěvky (ze zahraničí, fyzických a právnických osob). Množství  

takto získaných finančních prostředků dokáže vylepšit rozpočet jednotlivých knihoven. 

 Financování vybraných knihoven v letech 2009 – 2011 (viz příloha č. 2) vykazuje 

konstantní (VKOL a JVK) či klesající (MSVK) úroveň. Trend, kterým se financování 

vybraných knihoven ubírá, je znázorněn v grafu 3.4. 

Graf 3.4: Trend vývoje celkových výnosů vybraných vědeckých knihoven v letech 2009 – 

2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy Vědecké knihovny v Olomouci v letech 2009 - 2011, Zprávy o činnosti Jihočeské 

vědecké knihovny v letech 2009 – 2011, Výroční zprávy Moravskoslezské vědecké knihovny v letech 2009 – 

2011. Vlastní zpracování. 

 Z důvodu lepšího srovnání výše výnosů vybraných knihoven je v grafu 3.5 proveden 

přepočet celkových výnosů v letech 2009 - 2011 na 10 000 osob obsluhované populace.  
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V grafu 3.5 je vidět znatelný rozdíl ve financování VKOL, JVK a MSVK.  

Graf 3.5: Financování vybraných vědeckých knihoven při přepočtu na 10 000 osob 

obsluhované populace v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč)

 

Zdroj: Roční výkazy o knihovnách v letech 2009 - 2011. Vlastní zpracování. 

 Z vybraných vědeckých knihoven dle grafu 3.5 vyplývá, že MSVK získávala o více 

než 3 mil Kč na 10 000 osob obsluhované populace
49

 méně, než VKOL a JVK. 

 Třebaže z analýzy finančních zdrojů vybraných vědeckých knihoven vyplývá, 

že se na financování nejvíce podílí zřizovatelé (kterými jsou jednotlivé kraje), tak dalším 

významným zdrojem jsou také určitě výnosy z vlastní činnosti.  

  

                                                             
49 Obsluhovaná populace jednotlivých vybraných vědeckých knihoven v letech 2009 – 2011 je uvedena v příloze 

č. 3. 
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Graf 3.6 vyjadřuje jejich výši ve vybraných vědeckých knihovnách v letech 2009 – 2011. 

Graf 3.6: Výnosy z vlastní činnosti vybraných vědeckých knihoven v letech 2009 - 2011 

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy Vědecké knihovny v Olomouci v letech 2009 - 2011, Výroční zprávy Jihočeské vědecké 

knihovny v letech 2009 - 2011, Výroční zprávy Moravskoslezské vědecké knihovny v letech 2009 - 2011. 

Vlastní zpracování. 

 Je tedy důležité, aby se knihovny nespoléhaly pouze na poskytnutí financí z rozpočtu 

zřizovatele, ale také aby se snažily získávat finanční prostředky jak z prostředků dotací a darů, 

tak i z vlastní činnosti. 
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4 Financování vybraných městských knihoven 

 Městské, obecní či základní knihovny (jak bývají často označovány) jsou knihovny, 

jež mají široké spektrum čtenářů, zabezpečují poskytování kulturních a vzdělávacích činností, 

ale také i činnosti informační. Jsou zřizovány jako příspěvkové organizace či organizační 

složky obcí. Čtenářům poskytují jak univerzální knihovní fond, tak mohou mít knihovní fond 

i specializovaný.
50

  

 V případě městských knihoven, jakožto příspěvkových organizací jednotlivých měst, 

jsou převážně financovány z prostředků svého zřizovatele, kterým je dané město. Městské 

knihovny jsou financovány nejen z prostředků zřizovatele (přičemž tyto dotace tvoří největší 

podíl finančních zdrojů těchto knihoven), tak mají také možnost získat finance z rozpočtu 

krajů (převážně na výkon regionálních funkcí) a také ze státního rozpočtu prostřednictvím 

grantových programů ministerstva kultury. V případě dotací ze státního rozpočtu záleží pouze 

na snaze a aktivitě těchto knihoven, jak budou v grantových řízeních úspěšné a kolik 

finančních prostředků díky tomu dokážou získat pro své potřeby. V rámci programu VISK 

je pro veřejné knihovny přímo určen program VISK 3 – Informační centra veřejných 

knihoven, který je určen na modernizaci a automatizaci.  

 V diplomové práci autorka ilustruje financování městských knihoven na příkladu 

vybraných městských knihoven ve statutárních městech Moravskoslezského kraje, 

jež mají počet obyvatel okolo 60 000. Tuto podmínku splňuje statutární město Frýdek – 

Místek, statutární město Opava či statutární město Karviná. Kapitola je tedy zaměřená 

na financování Městské knihovny Frýdek – Místek (dále jen MěK F-M), Knihovny Petra 

Bezruče v Opavě (dále jen KPBO) a Regionální knihovny Karviná (dále jen RKK). Vybrané 

knihovny mají vždy jednu ústřední knihovnu a poté pobočky v různých městských částech – 

z důvodu lepšího zajištění obsluhované populace.  

 V rámci Moravskoslezského kraje jsou finanční prostředky přerozdělovány z rozpočtu 

kraje na úhradu osobních, provozních a ostatních nákladů, které knihovnám pověřeným 

výkonem regionálních funkcí vznikají v souvislosti s výkonem těchto funkcí a také na nákup 

výměnných knihovních fondů. Příjemci dotací jsou knihovny, které byly MSVK pověřeny 

pro výkon regionálních funkcí knihoven, kdy udělování dotací se řídí finančními zásadami 

kraje. Takto pověřených knihoven bylo k 18. 3. 2012 celkem 16 (včetně Moravskoslezské 

vědecké knihovny v Ostravě). Výkon regionálních funkcí spočívá v poskytování služeb 

                                                             
50 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 



44 
 

pověřenými knihovnami vůči ostatním knihovnám v kraji, mezi kterými jsou uzavřeny 

smlouvy o poskytování regionálních služeb, kdy knihovny pečují o obsluhované knihovny – 

dělají jim revize, poradenskou činnost a další. 
51

 

 Pro účely této práce byla dále vybrána dvě velká statutární města – a to statutární 

město Ostrava (Knihovna města Ostravy – dále jen KMO) a statutární město Brno (Knihovna 

Jiřího Mahena v Brně – dále jen KJM). Tato města byla vybrána z důvodu zjištění, zda jsou 

knihovny v takovýchto městech s počtem obyvatel několikanásobně převyšujícím počet 

obyvatel ve vybraných statutárních městech (okolo 60 000 obyvatel) financována jiným 

způsobem, než vybraná tři statutární města se 60 000 obyvateli. KJM byla vybrána ještě 

z důvodu porovnání, zda je financování městských knihoven odlišné i dle krajů.   

4.1 Charakteristika vybraných městských knihoven 

 Pro přehled o základních statistických ukazatelích jednotlivých vybraných městských 

knihoven je v tabulce 4.1 uveden počet registrovaných čtenářů, stav knihovního fondu, 

celkový počet výpůjček – to vše v roce 2010. 

Tab. 4.1: Základní statistické ukazatele vybraných městských knihoven v roce 2010 

Ukazatel Jednotky 
MěK F-

M 
KPBO RKK KMO KJM 

Počet čtenářů Os 8 948 15 104 8 327 44 845 41 939 

Počet výpůjček Ks 505 138 5 34 430 429 279 1 897 939 2 158 776 

Stav knihovního 

fondu 
Ks 158 287 239 933 150 088 724 039 771 770 

Obsluhovaná 

populace 
Os 59 325 59 564 61754 310 761 405 360 

Zdroj: Komentář k výsledkům hospodaření MěK F-M, p.o. za rok 2010, Roční výkaz o knihovně za rok 2010 - 

KPBO, Výsledky hospodaření a činnosti RKK za rok 2010, Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření KMO za 

rok 2010, Výroční zpráva KJM 2010. Vlastní zpracování. 

4.1.1 Městská knihovna Frýdek – Místek 

 Městská knihovna Frýdek – Místek je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním 

městem Frýdek – Místek, která spravuje a řídí všechny své pobočky a pracoviště na území 

města včetně městských částí. Je městskou knihovnou, jež slouží vzdělávání, výchově 

a kulturnímu vyžití občanů. Skládá se z ústředí a 4 poboček. Čtenářům poskytuje 

reprografické služby, umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům prostřednictví 
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Internetu, podílí se na kulturních akcích ve městě. MěK F-M provozuje oddělení beletrie, 

naučné literatury, pro děti a mládež, katalogizace, oddělení regionálních funkcí, hudební 

oddělení, studovnu, Modrý salonek. 

 MěK F-M plní regionální funkce, v rámci čehož obsluhuje 22 obecních a městských 

knihoven, kterým poskytuje poradenské, koordinační a vzdělávací služby, zapůjčuje výměnné 

soubory knihovních dokumentů a buduje výměnné fondy.  

4.1.2 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

 Knihovna Petra Bezruče v Opavě je od 1. 1. 1997 příspěvkovou organizací 

statutárního města Opavy, kdy kromě 3 městských poboček má knihovna ještě v obcích velké 

Opavy 5 místních knihoven. KPBO je také členem Sdružení uživatelů knihovních systémů 

LANius a také členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
 52

 

 Činností knihovny je poskytování výpůjčních, bibliograficko-informačních 

a meziknihovních výpůjčních služeb, výstavní činnost, půjčování hudebních nosičů, 

videokazet a DVD v rámci hudebního oddělení a videopůjčovny a také zpřístupnění Internetu 

pro veřejnost. Pro své čtenáře poskytuje KPBO služby jako registraci čtenářů, absenční 

půjčování knih a časopisů, cizojazyčné literatury, laminování dokumentů, zapůjčení čtečky 

elektronických knih atd. Od roku 2002 plní KPBO i regionální funkci. 
53

  

 Také ale v rámci vlastní činnosti zajišťuje kopírování, prodej vyřazených knih, 

časopisů, brožur, pronájem prostor a další, kdy v roce 2010 realizovala výnosy z vlastní 

činnosti ve výši 2 043 205 Kč.  

4.1.3 Regionální knihovna Karviná 

 Veřejná knihovna, jež vznikla v roce 1923, byla 1. 5. 1992 přejmenována 

na Regionální knihovnu Karviná. Od roku 1950 byl zřizovatelem Okresní úřad v Karviné, 

poté od roku 1996 Město Karviná a v současné době je zřizovatelem již statutární město 

Karviná.
54

 

 Knihovna má kromě oddělení pro dospělé čtenáře a pro děti a mládež také středisko 

polské literatury, středisko hudby a umění, středisko doplňování a zpracování knihovního 
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fondu, provozuje Městské informační centrum, Informační centrum Českých drah, Galerii 

Pod Věží, antikvariát a Knihařskou dílnu.
55

  

 Knihovna stejně jako další vybrané knihovny je knihovnou pověřenou výkonem 

regionální funkce, kdy poskytuje obecním a městským knihovnám: 

 poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory,  

 statistiku knihovnických činností,  

 vzdělávání knihovníků, semináře, porady,  

 tvorbu výměnných knihovních fondů, jejich cirkulaci a distribuci, 

 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,  

 nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce,  

 a také servis automatizovaného knihovního systému. 

 RKK pořádá zhruba 1 200 kulturních a vzdělávacích akcí ročně. Také poskytuje 

služby pro uživatele s handicapem, nezaměstnané, a také provozuje Filmový klub, jenž byl 

založen roku 1968 a patří k nejstarším v republice.
56

  

 Knihovna získává řadu ocenění - ať už v roce 2000 v Helsinkách Cenu Evropské 

veřejné knihovny za její vynikající práci v oblasti prosazování čtení, v tom stejném roce 

získala v Seči Pamětní medaili Z. V. Tobolky za úspěšnou reprezentaci českého knihovnictví, 

nebo také získala Cenu ministerstva kultury a Knihovna roku 2011 a za zmínku stojí také 

ocenění jako Stavba roku Moravskoslezského kraje 2010.54 

 RKK spolupracuje s partnerskou knihovnou Oravská knižnica A. Habovštiaka 

v Dolnem Kubině na projektech financovaných Evropskou unií, spolupracuje s Polskou 

republikou v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007 - 2013 pro realizaci 

mikroprojektů, či v rámci získávání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj „Česko-polské setkávání seniorů - moudré a radostné“. 

4.1.4 Knihovna města Ostravy 

 Knihovna města Ostravy vznikla v roce 1921 a je příspěvkovou organizací 

statutárního města Ostrava. KMO se stala v roce 2010 Městskou knihovnou roku, kdy klade 

velký důraz při poskytování služeb na služby pro handicapované, starší čtenáře a na děti 

a mládež. KMO je tvořena ústřední knihovnou a 26 pobočkami. Jakožto městská knihovna 
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je od roku 2002 pověřena výkonem regionálních funkcí, na který získává dotace z rozpočtu 

kraje a ty využívá na pokrytí nákupu cirkulačních fondů
57

 pro všech svých 26 poboček. 

KMO má kromě půjčovny pro dospělé a oddělení pro děti a mládež také Britské centrum 

(kde je možnost skládat Cambridgeské zkoušky), hudební oddělení, regionální oddělení, 

zvukovou knihovnu a multimediální studovnu.
58

 

 V ústřední knihovně a na pobočkách jsou poskytovány čtenářům služby jako výpůjčky 

knih, časopisů, hudebnin, CD nosičů, velký výběr novin a časopisů v čítárně, kopírování 

z fondů KMO  (ve vybraných pobočkách), přístup k Internetu, avšak také klub sci-fi 

literatury, fond regionální literatury, prodej vyřazených knih a časopisů či duplicitních 

gramofonových desek, a další. 
59

 

 Pro handicapované nabízí zvukové knihy a audio knihy, čtení dokumentů pomocí 

elektronické lupy, asistenční službu u PC, programy pro seniory a zdravotně postižené, 

zásilkovou službu zvukových knih pro mimoostravské uživatele a další.
60

 

4.1.5 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

 Druhou největší v České republice a největší veřejnou městskou knihovnou na Moravě 

je Knihovna Jiřího Mahena v Brně, jež je příspěvkovou organizací statutárního města Brno. 

Knihovna poskytuje informace o regionálních autorech, faktografické a právní informace, 

informace o literatuře, Brně a regionu, ze státní správy a samosprávy a další. Čtenářům nabízí 

výběr naučné a krásné literatury, časopisů a novin, hudebnin, přístup k Internetu či služby pro 

slabozraké a nevidomé čtenáře. Součástí knihovny je Mahenův památník (expozice o životě 

a díle spisovatele a dramatika Jiřího Mahena), kde se specializuje pracoviště na regionální 

bibliografii a literaturu.
61
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 Kromě standardních služeb, které městské knihovny poskytují (jako jsou absenční 

výpůjčky, přístup k Internetu a další) poskytuje KJM i absenční půjčování deskových 

her, tematické kufříky, půjčování čteček elektronických knih a další.
62

 

 KJM byla otevřena v roce 1922, kdy měla 14 poboček - v roce 2012 je v různých 

městských částech Brna rozmístěno 30 poboček.
63

 

 V roce 2004 získala KJM ocenění Ministerstva kultury ČR jako Knihovna roku 2004, 

dále cenu Ministerstva kultury jako Organizace zvyšující kvalitu veřejné správy za rok 2006, 

ocenění Společnost roku v anketě TOP 100 brněnských firem v letech 2005 - 2008 a 2010 -

 2011 a další.61 

 Knihovna spolupracuje s partnerskou knihovnou, kterou je Knihovna Raczyńskich 

z polské Poznaně. S touto knihovnou pořádají vernisáže, dny polské kultury v Brně, setkání 

s polskou kulturou a další akce. Další partnerskou knihovnou je Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár z maďarského Salgótarjánu, kdy smyslem tohoto partnerství je využití zkušeností 

pro činnost partnerských knihoven, rozšíření vzájemného poznávání činnosti obou knihoven 

a výměna odborných poznatků
64

. 

4.2 Financování vybraných městských knihoven 

Veřejné finance, které městské knihovny získávají z prostředků zřizovatele nebo ministerstva 

kultury, používají na financování: 

 nákupu knihovního fondu, 

 provoz, 

 internet, 

 opravy nemovitého majetku, 

 náklady na reprezentaci, 

 mzdové náklady. 

 Městské knihovny vytvářejí stejně jako knihovny vědecké fond odměn, rezervní, 

investiční a fond kulturních a sociálních potřeb. Do těchto fondů převádí případné přebytky 

výsledků hospodaření.  
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 Stejně jako vědecké knihovny, tak i městské knihovny realizují výnosy z vlastní 

činnosti, jako např. 

 registrační poplatky, 

 upomínky,  

 internet, 

 reprografické služby,  

 rezervace knih, 

 nájemné za pronájem prostor ve vlastnictví knihovny, 

 úroky. 

 Finanční prostředky, které knihovny vlastní činností získají, jsou financemi 

soukromými. V případě pěti vybraných městských knihoven se výnosy z vlastní činnosti 

v roce 2010 podílely na celkových finančních zdrojích přibližně okolo 10%.
65

 

 Rozbor financování vybraných městských knihoven byl proveden na základě podkladů 

získaných od jednotlivých knihoven za rok 2008 – 2010. Autorka se zaměřila na analýzu 

skladby finančních zdrojů jednotlivých vybraných městských knihoven. 

4.2.1 Financování Městské knihovny Frýdek -  Místek 

 Finance na provoz a zajištění poskytování funkcí knihovny jsou poskytovány nejen 

z prostředků zřizovatele, ale také: 

 dotacemi na plnění regionálních funkcí z prostředků Krajské úřadu 

Moravskoslezského kraje,  

 neinvestičními dotacemi ministerstva kultury z grantového řízení Knihovna 21. století. 

 MěK F-M byly nad rámec příspěvku na provoz s prostředků zřizovatele poskytnuty 

účelové dotace v roce 2009 a 2010 na nákup knihovního fondu, kdy v roce 2009 byla 

poskytnuta ještě účelová dotace na nákup PC.  

V roce 2010 dosáhla MěK F-M tržeb z vlastní činnosti ve výši 899 654 Kč, což bylo dle grafu 

4.1 celkem 6% na celkových příjmech. 

 Ve sledovaném období (2008 – 2010) hospodařila knihovna se zlepšeným 

hospodářským výsledkem. Tabulka 4.2 znázorňuje zvolené příjmy, MěK F-M 

jak z prostředků zřizovatele, tak i ze státního rozpočtu či z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

(dále jen MSK) na výkon regionálních funkcí v letech 2008 -2010. 
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Tab. 4.2: Zvolené příspěvky a účelové dotace MěK F-M ve sledovaném období 2008 – 2010 

(v tis. Kč) 

Příspěvky a dotace 

Rok 

2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz 12 469 13 077  13 077  

Dotace na nákup knihovního fondu 0 145 200 

Dotace na nákup PC 0 150 0 

 
Dotace na regionální funkce od MSK 939 955 975 

Knihovna 21. století 0 5  0 

Celkové příjmy 14 266 15 234 15 412 

Zdroj: Komentáře k výsledkům hospodaření Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o., za léta 2008 – 2010. 

Vlastní zpracování. 

  Jak jsou rozloženy finanční zdroje, jež byly v roce 2010 poskytnuty MěK F-M 

z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu kraje, ze státního rozpočtu či získány jako výnosy z vlastní 

činnosti znázorňuje graf 4.1. 

Graf 4.1: Rozložení finančních zdrojů MěK F-M v roce 2010 (v tis. Kč a v %) 

 

Zdroj: Komentář k výsledkům hospodaření Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o., za rok 2010. Vlastní 

zpracování. 
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 V grafu 4.1 je viditelné, že knihovna v roce 2010 byla financována 

z 88%  z prostředků zřizovatele (statutárního města Frýdek – Místek), kdy dotace na výkon 

regionálních funkcí a vlastní činnost dohromady tvořily zbývajících 12%. Dotace v rámci 

grantových řízení nebyly poskytnuty. Knihovna v roce 2010 také nezískala žádné dary 

a sponzorské příspěvky, příspěvky od ostatních organizací nebo příspěvky ze zahraničí, které 

by pro financování provozu mohla náležitě využít. 

4.2.2 Financování Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

 KPBO měla ve sledovaných letech příjmy nejen z rozpočtu zřizovatele, ale také 

z rozpočtu MSK a ze státního rozpočtu. Tabulka 4.3 znázorňuje zvolené příjmy KPBO 

jak z prostředků zřizovatele, tak i ze státního rozpočtu či z rozpočtu MSK na výkon 

regionálních funkcí v letech 2008 -2010. 

Tab. 4.3: Zvolené příspěvky a účelové dotace KPBO ve sledovaném období 2008 – 2010 (v 

tis. Kč) 

Příspěvky a dotace 

Rok 

2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz 14 400 13 800 13 130 

Dotace na regionální funkce od MSK 1 619 1 673 1 674 

Knihovna 21. století 25 20 27 

VISK  150 120 0 

Celkové příjmy 18 256 17 243 16 875 

Zdroj: Roční výkazy o knihovně v letech 2008 – 2010 – KPBO. Vlastní zpracování. 

 Z tabulky 4.3 je patrné, že příspěvek na provoz tvoří největší část příjmů knihovny. 

Dotace na regionální funkce, které byly KPBO poskytnuty Moravskoslezským krajem tvoří 

další převážnou část příjmů, které byly KPBO v letech 2008 – 2010 poskytnuty. Prostředky 

z programu Knihovna 21. století využívá KPBO převážně na nákup polské literatury, finanční 

prostředky z programu VISK byly investovány do nákupu software a PC. Dotace z programu 

VISK v roce 2010 již nebyly realizovány. 
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 V roce 2010 realizovala KPBO celkové výnosy z vlastní činnosti ve výši 2 043 tis. Kč, 

což je znázorněno v grafu 4.2. 

Graf 4.2: Rozložení finančních zdrojů KPBO v roce 2010 (v tis. Kč a v %) 

 

Zdroj: Roční výkaz o knihovně za rok 2010 - KPBO. Vlastní zpracování. 

 Z grafu 4.2 je patrné, že se v případě KPBO projevil vyšší podíl výnosů z vlastní 

činnosti ve výši 12%. To mělo vliv na výši finančních prostředků, které měla knihovna 

k dispozici na nákup knihovního fondu a případně na tvorbu rezerv. V tomto případě byla 

KPBO úspěšná i v grantovém řízení Knihovny 21. století, kde získala částku 27 000 Kč. Tato 

částka je sice v poměru k celkovým finančním zdrojům téměř zanedbatelná, avšak 

i tak se jedná o další finanční prostředky, které pomáhají zlepšovat situaci KPBO. 

4.2.3 Financování Regionální knihovny Karviná 

 RKK je financována nejen příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele či příspěvkem 

na provoz, ale v období let 2008 – 2010 získala různé další finanční prostředky i díky 

dotačním programům a darům fyzických a právnických osob. Jednalo se např. o finanční 

prostředky: 

 na celoměstské akce, jako je knižní jarmark či multimediální festival (na tyto akce 

dostávají zvlášť grant z magistrátu statutárního města Karviná), 

 dotace z Fondu kultury (v roce 2010 ve výši 250 000 Kč), 

 příspěvek na projekt Infoservis pro malé a střední podnikatele (v roce 2010 ve výši 

250 000 Kč) z rozpočtu magistrátu statutárního města Karviná, 

 a další. 
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 RKK také získala z nadace OKD dary na cyklus besed pro hornické důchodce, 

či dotaci 81 000 Kč na Podporu informačních systémů a obnovu technického vybavení na 

Městském informačním centru v Karviné z dotačního programu Podpora turistických 

informačních center v MSK. 

RKK získala provozováním doplňkové činnosti v roce 2010 částku 532 000 Kč. Celkové 

vlastní příjmy měla RKK v roce 2010 ve výši 3 271 610 Kč. Ve sledovaných letech 2008 – 

2010 také došlo k nárůstu počtu poskytovaných informací a růstu rešeršních služeb. 

 Ve sledovaném období (2008 – 2010) hospodařila knihovna se zlepšeným 

hospodářským výsledkem. Tabulka 4.4 znázorňuje zvolené příspěvky a dotace RKK (nejen 

z prostředků zřizovatele či státního rozpočtu) v letech 2008 - 2010. 

Tab. 4.4: Zvolené příspěvky a účelové dotace RKK ve sledovaném období 2008 – 2010 

(v tis. Kč) 

Příspěvky a dotace 

Rok 

2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz 23 469 24 022 24 967 

Dotace na regionální funkce od MSK 1 182 1 220 1 283 

Knihovna 21. století 25 10 5 

VISK 80 89 161 

Dary a sponzorské příspěvky 62 300 421 

Ostatní subjekty 33 0 91 

Celkové příjmy 29 333 29 910 30 299 

Zdroj: Výsledky hospodaření a činnosti RKK za rok 2010. Vlastní zpracování. 

 Příspěvek na provoz, který je poskytován zřizovatelem je i v případě 

RKK významným zdrojem finančních prostředků. Z veřejných finančních zdrojů se daří 

čerpat i dotace v rámci programu VISK. Ovšem z tabulky 4.4 je možno vyčíst, 

že RKK získává i soukromé finance jako jsou dary a sponzorské příspěvky či finance 

od ostatních subjektů. 
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 Jak jsou rozloženy finanční zdroje, jež byly v roce 2010 poskytnuty RKK z rozpočtu 

zřizovatele, ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, od ostatních subjektů, ze zahraniční a dary 

a sponzorské příspěvky či získány jako výnosy z vlastní činnosti znázorňuje graf 4.3. 

Graf 4.3: Rozložení finančních zdrojů RKK v roce 2010 (v tis. Kč a v %) 

 

Zdroj: Roční výkaz o knihovně za rok 2010 - RKK. Vlastní zpracování. 

 Z údajů, jež jsou uvedeny v tabulce 4.4, se může zdát, že knihovna, díky rozmanitosti 

finančních zdrojů, měla k dispozici více financí a díky tomu je méně závislá na finančních 

zdrojích svého zřizovatele. Avšak z grafu 4.3 je patrné, že se na financování knihovny podílí 

rozpočet obce 83%. 

4.2.4 Financování Knihovny města Ostravy 

 Finanční prostředky získává KMO z velké části stejně jako MěK F-M, KPBO či RKK 

a to z rozpočtu zřizovatele jako účelový příspěvek na nákup knihovního fondu, příspěvek 

na provoz a na odpisy atd. V roce 2008 získala KMO navíc ze statutárního města Ostravy 

příspěvek na mezinárodní seminář „Na cestě k romské knihovně“ ve výši 67 000 Kč, 

na vybavení pobočky v Porubě 1 501 000 Kč, grant statutárního města Ostrava ve výši celkem 

38 000 Kč, a v roce 2009 získala grant ve výši 5 000 Kč („Ostravský strakáč“).  

 V případě finančních prostředků získaných od ostatních organizací a ze státního 

rozpočtu se na finančních zdrojích podílela Nadace OKD (např. příspěvkem na pořízení 

hlasových majáčků a nového hlasového software pro nevidomé a slabozraké), finanční dary 

fyzických a právnických osob (v roce 2010 ve výši 76 000 Kč) či rozpočet 
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Moravskoslezského kraje, který poskytnul účelovou dotaci na zajištění regionálních funkcí 

(v roce 2010 ve výši 716 000 Kč). Díky ocenění Městská knihovna roku 2010 získala KMO 

cenu ve výši 70 000 Kč, kterou použila na nákup elektronických čteček knih a propagaci e-

knih. 

 KMO zajišťuje provoz 26 poboček, kdy některé z městských obvodů statutárního 

města Ostravy, kde se tyto pobočky nacházejí, poskytují KMO dobrovolně účelové dotace.  

V roce 2010 takto KMO získala finanční prostředky ve výši celkem 126 000 Kč.  

 Tabulka 4.5 znázorňuje zvolené příjmy KMO jak z prostředků zřizovatele, tak 

i z rozpočtu MSK na výkon regionálních funkcí a příspěvky z městských obvodů v letech 

2008 -2010. 

Tab. 4.5: Zvolené příspěvky a účelové dotace KMO ve sledovaném období 2008 – 2010 

(v tis. Kč) 

Příspěvky a dotace 

Rok 

2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 47 916 48 819 47 216 

Příspěvek na nákup knihovního fondu 2 393 2 393 2 393 

Dotace na regionální funkce od MSK 694 717 716 

Příspěvky z městských obvodů 149 145 126 

Celkové příjmy 63 929 62 117 61 222 

Zdroj: Zprávy o hodnocení činnosti a hospodaření KMO za léta 2008 – 2010. Vlastní zpracování. 

 KMO získala ve všech sledovaných letech (2008 – 2010) kromě příspěvku na provoz a 

dotací na regionální funkce či příspěvků městských obvodů také příspěvek na nákup 

knihovního fondu, jež byl financován veřejnými zdroji (rozpočtem zřizovatele). 

 Do fondů, jež KMO povinně zřizuje, jsou rozdělovány přebytky výsledků hospodaření 

dle aktuální situace a potřebnosti. KMO měla v roce 2010 kladný výsledek hospodaření, 

ale v hlavní činnosti byla ve ztrátě – bylo to dorovnáno díky kladného výsledku hospodaření 

v doplňkové činnosti. Hospodaření KMO je podle interní směrnice č. 4/2004 kontrolováno jak 

předběžnou, průběžnou tak i následnou kontrolou. 
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 V roce 2010 měla celkové vlastní příjmy ve výši 3 817 317 Kč. Podle grafu 4.4 se na 

celkových finančních zdrojích podílejí výnosy z vlastní činnosti 7%.  

Graf 4.4: Rozložení finančních zdrojů KMO v roce 2010 (v tis. Kč a v %) 

 

Zdroj: Roční výkaz o knihovně za rok 2010 - KMO. Vlastní zpracování. 

 V grafu 4.4 je názorně vidět, že se na financování opět nejvýznamněji podílel 

zřizovatel (statutární město Ostrava) a to 91%. Výnosy z vlastní činnosti se podílely 7% a 

zanedbatelná zde není ani dotace z rozpočtu kraje na výkon regionálních funkcí či dary 

a sponzorské příspěvky (obojí kolem 2%). 

4.2.5 Financování Knihovny Jiřího Mahena v Brně 

 KJM usiluje kromě finančních prostředků, jež získává z rozpočtu zřizovatele, také 
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 projektů v rámci dotačních programů (včetně EU), 
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 příspěvků a darů městských částí, firem, soukromých dárců, 

 z městských částí (stejně jako KMO), 

 vlastních tržeb (v roce 2010 ve výši 6 089 000 Kč). 

 Tabulka 4.6 znázorňuje zvolené příjmy KJM jak z prostředků zřizovatele, 

tak i z rozpočtu Jihomoravského kraje (dále jen JMK) na výkon regionálních funkcí 
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a příspěvky z městských obvodů v letech 2008 -2010, kdy celkové výnosy KJM byly v roce 

2010 ve výši 64 648 000 Kč. 

Tab. 4.6: Zvolené příspěvky a účelové dotace KJM ve sledovaném období 2008 – 2010 (v tis. 

Kč) 

Příspěvky a dotace 

Rok 

2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 51 697 56 216 56 142 

VISK a Knihovna 21. století 290 193 207 

Dotace na regionální funkce od JMK 583 585 542 

Příspěvky z městských částí 306 295 280 

Dotace z krajského úřadu na projekty 79 30 1 050 

Projekt EQUAL
66

 62 188 0 

Příspěvek Evropské komise na Europe Direct
67

 417 395 338 

Celkové příjmy 59 711 63 870 64 648 

Zdroj: Výroční zprávy knihovny Jiřího Macana v Brně za léta 2008 – 2010. Vlastní zpracování. 

 Stejně jako MěK F-M, KPBO, RKK nebo KMO získala v letech 2008 – 2010 

příspěvek na provoz od zřizovatele či na výkon regionálních funkcí. Stejně jako KMO získala 

příspěvky z městských částí a uspěla v grantovém řízení programů VISK a Knihovna 21. 

století. Ovšem v případě KJM se projevila aktivita v čerpání nejen veřejných financí České 

republiky, ale také spolupráce v rámci evropských projektů, které byly částečně i financovány 

Evropským sociálním fondem (a také státním rozpočtem ČR). Takto získala KJM nemalé 

finanční prostředky navíc. 

  

                                                             
66

 Projekt EQUAL (koordinovala ho Gender Studies, o. p. s.) měl za cíl vyrovnat nerovnosti na trhu práce mezi 

ženy a muži v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky. Projekt byl spolufinancován Evropským 

sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. 
67

 EUROPE DIRECT je celoevropská informační síť, kterou tvoří více než  480 regionálních informačních 

středisek, na 400 dokumentačních středisek, kontaktní online a telefonní dotazníková služba po celém 

území Evropské unie.  Informační síť EUROPE DIRECT zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií 

a jejími občany v regionech s cílem šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi na 

místní a regionální úrovni. 
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 Skladbu finančních prostředku, které měla KJM k dispozici v roce 2010 znázorňuje 

graf 4.5. 

Graf 4.5: Rozložení finančních zdrojů KJM v roce 2010 (v tis. Kč a v %) 

 

Zdroj: Roční výkaz o knihovně za rok 2010 - KJM. Vlastní zpracování. 

 Z grafu 4.5 je patrné, že kromě příspěvků z rozpočtu obce (87%) a rozpočtu kraje 

(3%), tak i v tomto případě zaujímají významnou roli ve finančních zdrojích výnosy z vlastní 

činnosti (9%). Ostatní finanční zdroje (jako příspěvky od ostatních subjektů nebo ostatní 

provozní výnosy a příspěvky ze státního rozpočtu) se na financování spolupodílejí malou 

měrou. 

 KJM trvale hospodaří s kladným hospodářským výsledkem, kdy hospodaření 

s financemi jsou ověřovány finančními kontrolami interními či např. z odboru kultury 

statutárního města Brno. 

4.3 Dílčí shrnutí   

  Provedená analýza finančních zdrojů vybraných městských knihoven 

prokázala, že financování vybraných městských knihoven nese společné znaky. Systém 

financování není striktně dán, protože kromě příspěvků od zřizovatele je část finančních 

zdrojů knihovny závislá na nenárokových příspěvcích a dotacích. Největší část finančních 

zdrojů pochází z prostředků zřizovatele a zbylá část (8-23%) pochází z jiných zdrojů (dotace, 

příspěvky, granty). Finanční prostředky, které KMO a KJM získávají navíc (oproti ostatním 

vybraným knihovnám) z rozpočtu jednotlivých městských obvodů či částí jsou potřebné. 
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V případě KJM to je částka, která převyšuje i dotace ze státního rozpočtu, takže se jedná 

opravdu o nezanedbatelné částky.  

 Z této analýzy také vyplývá, že způsob financování městských knihoven není mezi 

kraji rozdílný. Knihovny v krajích mají stejnou možnost požádat si o grant, dotaci, snažit 

se získat příspěvky a dary od fyzických, právnických osob. 

Graf 4.6: Výše celkových výnosů vybraných městských knihoven v letech 2008 – 2010 (v tis. 

Kč) 

 

Zdroj: Roční výkazy o knihovnách v letech 2008 – 2010. Vlastní zpracování. 

 Graf 4.6 zobrazuje celkové příjmy vybraných městských knihoven, z čehož je patrné, 

že z vybraných městských knihoven statutárních měst s počtem obyvatel kolem 60 000 

dosahuje největších příjmů RKK, která má téměř dvojnásobné celkové příjmy oproti MěK F-

M a KPBO (příjmy těchto dvou knihoven dosahují podobné výše). KMO a KJM jakožto 

zástupci měst, ve kterých se na financování městských knihoven podílejí i některé městské 

části jsou si téměř vyrovnané. Příjmy, které získávají, jsou mnohonásobně vyšší (je to i 

z důvodu velikosti obsluhované populace
68

). 

 Pro přehlednější vyjádření uvádí graf 4.7 výši celkových výnosů vybraných městských 

knihoven přepočtenu na 10 000 obyvatel. 

  

                                                             
68 Obsluhovaná populace jednotlivých vybraných městských knihoven v letech 2008 – 2010 je uvedena v příloze 

č. 4. 
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Graf 4.7: Výše celkových výnosů vybraných městských knihoven v letech při přepočtu 

na 10 000 osob obsluhované populace v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Roční výkazy o knihovnách v letech 2008 – 2010. Vlastní zpracování. 

 Z grafu 4.7 vyplývá, že při přepočtu na 10 000 osob obsluhované populace získávají 

vybrané knihovny, na jejichž financování se nepodílejí jednotlivé městské části více 

finančních prostředků než knihovny KMO a KJM, jenž jsou financovány i z prostředků 

některých městských částí. Například RKK, která má ve srovnání s KJM šestinovou 

obsluhovanou populaci (viz příloha č. 3), má jen poloviční celkové příjmy než KJM, 

a tak při přepočtu na 10 000 osob obsluhované populace má RKK celkové příjmy 3,1 krát 

vyšší než KJM. 

 Příjmy z vlastní činnosti se ukázaly jako významný zdroj v rámci získávání finančních 

zdrojů všech knihoven (ať už vědeckých či městských). Celkové příjmy z vlastní činnosti, 

které v letech 2008 – 2010 realizovaly vybrané městské knihovny, jsou znázorněny v grafu 

4.8.  
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Graf 4.8: Výnosy z vlastní činnosti vybraných městských knihoven v letech 2008 - 2010 

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Roční výkazy o knihovnách v letech 2008 – 2010. Vlastní zpracování. 

 Z grafu 4.8 je patrná podobná situace, jako při přepočtu celkových příjmů vybraných 

městských knihoven na 10 000 osob obsluhované populace. A to že ačkoliv RKK obsluhuje 

šestinovou populaci oproti KJM (či pětinovou oproti KMO), tak dokáže vytvářet pouze o 

zhruba polovinu menší výnosy z vlastní činnosti než KJM (či o třetinu menší než KMO). 
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5. Zhodnocení a návrhy na změny způsobů financování vybraných 

vědeckých a městských knihoven 

 V současné době jsou knihovny financovány z rozpočtu zřizovatele, kterému knihovny 

každoročně předkládají rozpočet na následující rok, a zřizovatel částku poté upravuje. 

Finanční prostředky jsou udělovány dle upraveného návrhu managementu knihovny 

a následného rozhodnutí vedení kraje nebo obce a schválení zastupitelstvem. 

 Množství finančních prostředků, kterými knihovny disponují, je závislé 

na zřizovatelích (obce či kraje), od kterých si knihovny finance žádají. Obce a kraje na 

základě priorit rozhodnou, kolik z požadavků naplní. To, že by získaly knihovny finance 

i z jiných zdrojů než od zřizovatele (snížení závislosti na jeho financích) by prospělo nejen 

rozvoji knihovny, ale také zlepšení kvality služeb a dalších. 

 Existuje navíc i podpora v rámci regionálních funkcí, kdy díky tomuto programu mají 

knihovny možnost získat další finanční prostředky. Knihovny usilují o spolupráci 

a komunikaci se státem a krajem tak, aby dotace byly co nejvyšší.   

 Žádat o granty a dotace můžou knihovny, které jsou evidovány v databázi ministerstva 

kultury. Jelikož neexistuje žádný systém, který by knihovny automaticky upozorňoval, 

že došlo k vypsání řízení určeného pro knihovny, musí si knihovny samy zjišťovat, 

zda mohou zažádat o dotaci či grant. V roce 2012 jsou v resortu ministerstva kultury hlavními 

zdroji dotací a grantů Veřejné informační systémy knihoven, Knihovna 21. století a Česká 

knihovna. 

5.1 Zhodnocení financování vybraných vědeckých a městských knihoven 

 Z analýzy vybraných vědeckých knihoven (z grafů 3.1, 3.2 a 3.3) vyplynulo, že kromě 

příspěvku na provoz z rozpočtu kraje, jakožto zřizovatele (VKOL 87%, JVK 90%, MSVK 

91%), státního rozpočtu (VKOL 3%, JVK 0%, MSVK 0%) a výnosů z hlavní činnosti (VKOL 

6,79%, JVK 5%, MSVK 7%) vědecké knihovny moc jiných finančních prostředků 

nezískávají. U VKOL se sice objevily ještě i zdroje ze zahraničí (v případě VKOL 2%), 

ale nejedná se o významné podíly na celkových finančních zdrojích. 

 Z analýzy vybraných městských knihoven (z grafů 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) vyplynulo, 

že kromě příspěvku na provoz z rozpočtu města, jakožto zřizovatele (MěK F-M 88%, KPBO 

78%, RKK 83%, KMO 91%, KJM 87%), příspěvku z rozpočtu kraje (MěK F-M 6%, KPBO 
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10%, RKK 4%, KMO 1%, KJM 2%), a výnosů z hlavní činnosti (MěK F-M 6%, KPBO 12%, 

RKK 11%, KMO 7%, KJM 9%), je situace týkající se jiných zdrojů financí velmi podobná 

jako v případě vybraných vědeckých knihoven. U RKK, KMO a KJM se sice ještě objevily 

i dary a sponzorské příspěvky či příspěvky na provoz od ostatních subjektů, avšak příspěvky 

na provoz ze zahraničí by mohly knihovnám významně pomoci zlepšit finanční situaci.  

 Dotace na vybavení knihoven jako takové (regály, přestavby, knihy) nejsou. Obce 

hledají cesty, jak najít peníze na rekonstrukce a další potřebné zařízení i ze zahraničí. K tomu 

se snaží využívat fondů z Evropské unie, aktivit přeshraniční spolupráce a další. Přeshraniční 

spolupráci knihoven je dobré rozvíjet, neboť tímto způsobem se dají získávat nejen finanční 

prostředky na uskutečnění společných projektů, ale díky těmto projektům se vylepšuje také 

pověst dané knihovny mezi čtenáři.  

 Během zajišťování dat a podkladů pro vypracování analýzy finančních zdrojů 

vybraných knihoven autorka zjistila, že např. RKK má konkrétně určeného zaměstnance 

(projektovou manažerku), jejíž náplní práce je vypracovávat žádosti o dotace a granty. Možná 

i díky tomu (oproti MěK F-M a KPBO, jež mají zhruba stejnou velikost obsluhované 

populace) měla v roce 2010 navíc příspěvky na provoz od ostatních subjektů, dary 

a sponzorské příspěvky. 

5.2 Návrhy na změny způsobů financování vybraných vědeckých a městských 

knihoven 

 Je důležité najít řešení, jak změnit skladbu finančních prostředků, které knihovny 

získávají, tak aby měly co nejvíce financí a při tom byly co nejméně závislé na veřejných 

financích, které jsou poskytovány zřizovatelem. Řešením by mohlo být zaměření na zvýšení 

příjmů z vlastní činnosti či aktivnější vyhledávání a úspěšné získávání financí z rozpočtu 

Evropské unie. 

5.2.1 Výnosy z vlastní činnosti 

 Jak už bylo v kapitolách 3 a 4 uvedeno, významně se na celkových finančních zdrojích 

podílejí výnosy z hlavní činnosti. Je důležité, aby se knihovny nezaměřovaly pouze na hlavní 

činnost, ale prováděly i činnost doplňkovou. Doplňková činnost navazuje na hlavní účel 

knihovny a nesmí narušovat plnění hlavních účelů. Slouží k lepšímu využívání hospodářských 

možností a odbornosti zaměstnanců. 
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 Zisk vytvořený doplňkovou činností je použit ve prospěch hlavní činnosti. Za 

doplňkovou činnost je možno považovat např.: 

 prodej knih, 

 reprografické práce, 

 prodej pohlednic a drobných tiskovin, 

 reklamní a propagační činnost. 

 Knihovnám obecně by mohla pomoci větší informovanost veřejnosti o jejích 

aktivitách. Na jedné straně by to sice navýšilo náklady na propagaci (marketing), ale na straně 

druhé by to ve výsledku mohlo přinést větší příjmy. 

 Pokud budou knihovny oslovovat nové potencionální čtenáře, mohou mít z jejich 

registrace (díky registračním poplatkům) další finance navíc. Z každého čtenáře může mít 

knihovna i zisk v podobě poplatků za upomínky, za tisk či kopírování nějakého materiálu 

a další. Pořádání akcí pro veřejnost může být také jednou z možností, jak zaujmout a oslovit 

případné dárce finančních prostředků. V tomto případě je ale nutné, aby o pořádané akci byla 

veřejnost předem dobře informovaná. 

 Kromě financí, které knihovna získá do svého rozpočtu díky čtenářům, mohou 

být dobrý zdrojem financí i prostředky za pronájem (vlastní-li knihovna budovy či sál, který 

může pronajímat k firemním akcím, přednáškám apod). Je tedy ale potřeba, aby knihovny 

o svůj majetek pečovaly – z toho plyne potřeba finančních zdrojů na opravy, údržbu 

či rekonstrukce. Ačkoliv mají knihovny investiční fondy, prostředky v nich většinou 

nepokrývají dostatečně potřebné částky a právě proto je nutné snažit se získávat finance 

i z jiných zdrojů než jen ze základních příspěvků na provoz. 

5.2.2 Finanční prostředky ze zahraničí 

 Zaměří-li se vědecké a městské knihovny na získávání finančních prostředků 

ze zahraničí, mohou tím získat větší množství finančních prostředků. 

 V období let 2007 – 2013 mají knihovny možnost čerpat finanční prostředky 

ze Strukturálních fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo 

Evropského sociálního fondu). Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je financován 

integrovaný operační program, díky kterému lze v knihovnách financovat zavádění 

informačních technologií, rozvoj informační společnosti (vysokorychlostní Internet, šíření 
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digitálního obsahu, apod.), realizaci vzorových projektů obnovy, uchování kulturního dědictví 

a další.
69

 

 V rámci Moravskoslezského kraje lze získat finance z Regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko na: 

 hmotné investice v oblasti vzdělávání, 

 zajištění informačních služeb pro občany prostřednictvím knihoven,  

 rozvoj knihovnických a informačních služeb s využitím informačních technologií, 

 internetizaci knihoven, 

 a další. 

 Finanční prostředky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko spravuje 

řídící orgán, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Tento řídící 

orgán spravuje nejen finance z evropských strukturálních fondů, ale také českých veřejných 

zdrojů. Tyto prostředky poté prostřednictvím poskytnutých dotací směřuje příjemcům 

tak, aby měl region a jeho obyvatelé z těchto financí co největší přínos. Pro získání financí 

z tohoto regionálního operačního programu je nutné správně a věcně formulovat a sepsat 

projekt, který musí být následně přijat Regionální radou regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko.
70

 

 V případě KJM, která se nachází v Jihomoravském kraji, se jedná o Regionální 

operační program Jihovýchod.  

 Oblast lidských zdrojů (zaměstnávání nových pracovníků či zlepšování jejich 

kvalifikace) je možno financovat prostřednictvím vícecílového tematického operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Také v rámci fondů Evropské unie je možnost pro 

knihovny zažádat o finance z operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika 2007 – 2013. V prvním čtvrtletí roku 2012 je ovšem většina projektů 

financovaných z fondů Evropské unie pro období let 2007 - 2013 již realizována. Pro nové 

programové období 2014-2020 spolufinancování projektů ze strukturálních fondů se na 
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politiku vzdělání a kultury počítá v rámci celkového rozpočtu EU s celkovou alokací 

16,9 mld. Eur.
71

  

 Ze zjištěných skutečností tedy vyplývá, že se knihovny mají snažit více získávat 

finanční prostředky z Evropské unie. 
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6. Závěr 

  V této diplomové práci se autorka zabývala aktuální kulturní politikou České 

republiky včetně předešlého vývoje. Následně se autorka zaměřila na financování kultury, 

systém knihoven v České republice a financování knihoven. Na příkladu vybraných 

vědeckých a městských knihoven autorka komparací zjistila poměry vícezdrojového 

financování těchto vědeckých a městských knihoven.  

 V této práci byla popsána struktura finančních zdrojů vybraných vědeckých 

a městských knihoven. Z provedených analýz struktury finančních zdrojů autorka zjistila, že 

největší podíl na celkových finančních zdrojích jak vybraných vědeckých, tak i vybraných 

městských knihoven mají příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele. Největší část 

finančních zdrojů je tedy tvořena příjmy od zřizovatele, který finance nepřiděluje na základě 

velikosti obsluhované populace, ale na základě předloženého rozpočtu a následném schválení 

zastupitelstvem města. Druhým největším zdrojem finančních prostředků u vybraných 

knihoven byly výnosy z vlastní činnosti. Neopomenutelnou součástí příjmů jsou i příspěvky 

na výkon regionálních funkcí, dotace ze státního rozpočtu či dary a sponzorské příspěvky od 

fyzických a právnických osob. Ostatní finanční zdroje jako dotace ze zahraničí nejsou 

vybranými knihovnami téměř využívány.  

 Autorka zjistila, že neexistuje žádný systém, který by knihovny automaticky 

upozorňoval, že došlo k vypsání řízení určeného pro knihovny. Knihovny si musí samy 

zjišťovat, zda mohou zažádat o dotaci či grant. V roce 2012 jsou v resortu ministerstva 

kultury hlavními zdroji dotací a grantů Veřejné informační systémy knihoven, Knihovna 21. 

století a Česká knihovna 

 Míra využívání finančních prostředků, které je možno získat formou dotací z Evropské 

unie není vysoká. Na čerpání finančních prostředků (zejména na jejich úspěšné získání) 

by se měly v následujících letech knihovny zaměřit. Jedná se totiž o nezanedbatelný zdroj 

finančních prostředků, který by pomohl knihovnám dále rozvíjet a zlepšovat kvalitu 

poskytovaných služeb. Finanční prostředky, které by takto knihovny získaly, by jim zajistily 

menší míru závislosti na financích, které čerpají z rozpočtu zřizovatele. Finance, které 

by knihovny získaly např. z  Evropského fondu pro regionální rozvoj, mohou posloužit 

i pro financování údržby a zlepšování stavu nemovitého majetku. Dalším zdrojem financí ze 

zahraničí je přeshraniční spolupráce, kterou knihovny uplatňují. Díky uskutečňování této 

spolupráce získávají knihovny finance na realizaci projektů s partnerskými knihovnami. 
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 Druhým největším zdrojem finančních prostředků vybraných knihoven jsou výnosy 

z vlastní činnosti. Tyto výnosy jsou důležitým zdrojem financování všech knihoven. Jejich 

výše se odvíjí od množství služeb, které jsou jednotlivými knihovnami poskytovány. 

 V úvodu práce autorka stanovila dílčí hypotézu práce a to, že finanční zdroje knihoven 

jsou v přepočtu na 10 000 osob obsluhované populace stejné. Tuto hypotézu se autorce 

podařilo vyvrátit, jelikož z analýz provedených v kapitolách 3 a 4 vyplynulo, že finanční 

zdroje knihoven nejsou při přepočtu na 10 000 osob obsluhované populace stejné, avšak větší 

obsluhovaná populace znamená větší množství finančních prostředků. Množství finančních 

zdrojů, které knihovny dostávají od zřizovatele, není na 10 000 osob obsluhované populace 

pevně stanoveno. Finanční zdroje z rozpočtu zřizovatele nejsou přidělovány na základě 

velikosti obsluhované populace, ale na základě předloženého rozpočtu a následném schválení 

zastupitelstvem zřizovatele. 
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