
 

 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Výroční zpráva 

Husovy knihovny v Říčanech 

za rok 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor 2016 

 
 



 

 

2 

S pomocí knih se mnozí stávající učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani 

ve škole. (Komenský) 
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1.  Základní informace, koncepce, rozsah 
 

Název organizace: Husova knihovna v Říčanech 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 66002001 

Zřizovatel: Město Říčany 

Adresa: Masarykovo nám. 83, Říčany, 251 01 

Statutární orgán: Ing. Vladimír Levický, ředitel 

Zástupce stat. orgánu: Jana Zimová 

 

Pracoviště Husovy knihovny: 

 

V Říčanech: 

- Masarykovo náměstí 83 (stará radnice): vedení knihovny, úsek obslužných funkcí, 

oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení nákupu, zpracování knihovních fondů a 

knihovnické služby obcím 

- Komenského náměstí 1910 : oddělení pro děti 

- Na Obci 2049 : depozitář 

- Masarykovo náměstí 35 : depozitář 

 

 Ve Strašíně: 

- Strašín 5, malá místní knihovna, pod správu Husovy knihovny přešla od 1.7.2011. 

Náklady na její provoz hradí Osadní výbor Strašín, nefiguruje proto v dále uváděných 

údajích o hospodaření. 

 

 Husova knihovna v Říčanech je univerzální veřejná knihovna. Je zřízena za účelem 

poskytovat knihovnické, informační a další služby rovným způsobem všem občanům.  
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 Knižní fond tvoří (k 31.12.2015)  128 128 (náhodná shoda čísel může být matoucí, je 

to tedy slovy sto dvacet osm tisíc sto dvacet osm) knih, poměr beletrie a naučné literatury se 

dlouhodobě pohybuje kolem 55/45. Dále jsou v knihovně k dispozici periodika v celkovém 

počtu 119 titulů. 

 V roce 2015 se nakoupilo 4 386 nových svazků. 

 Knihovna se věnuje katalogizaci zajímavých časopiseckých článků pro souborný 

katalog uživatelů systému LANius a Clavius v ČR (v časopisech Cykloturistika, Dějiny a 

současnost, D – test, Geo, Krkonoše, Moje země, České památky, Geografické rozhledy,  

Lidé a země, National Geographic Česká republika, Nová Akropolis, Praktik, Říčanský kurýr, 

Tajemství české minulosti, Turista, Udělej si sám, Veřejná správa, Vítaný host na Šumavě a 

Země světa). Dále zpracovává články v periodikách vycházejících na území okresu Praha-

východ, která vydávají městské a obecní úřady. V databázi je nyní zpracováno cca 28 000 

článků.  

 Čtenáři mohou využívat elektronické katalogy Husovy knihovny na jejích webových 

stránkách. K dispozici je nový progresívní katalog Opac Carmen, odpovídající současným 

trendům, je však stále zachovala možnost pracovat i s původním katalogem Clavius. Tím se 

knihovna snaží vyhovět i „konzervativnějším“ uživatelům, zvyklým na určité pracovní 

postupy. Na www stránkách knihovny mohou čtenáři také podávat své návrhy na doplňování 

knihovního fondu či předkládat další náměty. 

 Na základě uzavřených smluv s obecními úřady poskytuje Husova knihovna placené 

knihovnické služby obecním knihovnám regionu – celkem 10 obecním knihovnám poskytuje 

výměnné knižní soubory. O tuto službu byl ze strany obcí zájem po zrušení regionálních 

funkcí Husovy knihovny v roce 2005, další léta zájem poklesl, ale nyní se ustálil, zmíněných 

10 obcí se svými knihovnami má zájem na pokračování této spolupráce. 

 Husova knihovna aktivně a ve velkém rozsahu pravidelně přispívá katalogizačními 

záznamy do Souborného katalogu ČR, poskytla jich již celkem 24 500. 

 Katalogizační záznamy zpracovává podle nově vyžadovaných katalogizačních 

pravidel RDA (Resource Description and Access). 

 Koncepce činnosti knihovny se osvědčila v dlouhodobé časové linii, knihovna již 

mnoho let patří k nejlepším ve své kategorii a dobře reprezentuje město. Ustálenost koncepce 

a stabilita je zde pozitivním fenoménem, který přispívá k efektivitě práce a k motivaci 

zaměstnanců (profesionální hrdost, důstojné místo knihovny mezi obdobnými institucemi, 

pocit, že ve stabilní instituci má smysl snaha o všestranný rozvoj). Přitom je pečlivě 

sledováno, aby stabilita nevedla ke stagnaci. Je kladen zásadní důraz na využívání nových 

poznatků v široké oblasti (nové trendy v knihovnictví, výpočetní a informační technika, 

moderní metody řízení, celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj jejich profesionálních 

dovedností), na ekonomiku a efektivnost. Zvláště pak je akcentována nutnost zaměření se na 

čtenáře – návštěvníka a klienta a jeho maximální uspokojení.  

 Knihovna pořádá kulturní a vzdělávací akce - lekce informatiky pro školy, besedy, 

přednášky či třeba autorská čtení se známými spisovateli. V roce 2015 se konalo celkem 105 

těchto akcí (nejvíce v posledních letech), nezřídka za účasti slavných osobností. V oddělení 

pro děti jsme zavedli nové akce – „Dětský čtenářský klub“ (pravidelně konaný jednou za 

měsíc, děti se při něm aktivně účastní čtení a povídání o něm, kreslí témata z knih, dostávají 

odměny ve formě nových knih apod.) a „Den pro dětskou knihu“ (aktivní tvorba a „výroba“ 

vlastních knih). Novou akcí je také „Knihovna po zavíračce“ s pozvanými zajímavými hosty. 

Je obdobná autorským čtením, bývá ale více zaměřena na významné osobnosti přímo 

z říčanského regionu a má volnější, „domácí“ ráz. 

 Dále proběhlo v knihovně v roce 2014 několik výstav. Kromě stálé výstavy obrazů 

Jana Pillveina to byly tyto akce:  

- výstava „Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa“ k aktuálnímu 500. výročí jeho úmrtí 
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Pavel Kosatík při svém autorském čtení oslnil 

erudovaností a širokým rozhledem, poté ponechal 

návštěvníkům široký prostor pro diskusi 

Nepřehlédnutelná osobnost – kritik a 

spisovatel Jan Rejžek. V knihovně uvedl 

svůj pořad „Kaleidoskop“  

Noc s Andersenem – po výletu, hrách, výrobě 

erbů svých rodin a po recitaci, zpěvu nebo 

hře na flétnu je nutné se ještě před spaním 

posílit 

Malování na rynku. Tak jako v minulém roce, 

i letos jsme měli štěstí na počasí, takže se vše 

mohlo uskutečnit opravdu v exteriéru na 

náměstí a nebylo třeba se schovat v knihovně. 

- výstava děl ze soutěže „V hlavní roli loutka“ (ve spolupráci s hlavním pořadatelem – ZUŠ 

Říčany) 

- výstava „Dobré jitro z Bali“ – fotografie Josefa Zavřela 

- výstava Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel 

- soutěžní výstava prací žáků mateřských škol, kteří vytvářeli artefakty na téma pohádky 

Josefa Čapka „O pyšné noční košilce“ (spojeno s předchozí akcí) 

- výstava „116 zastavení v Provence“ – další fotografie Josefa Zavřela 

 Významnou novinkou v roce 2015 bylo půjčování audioknih, které jsme zahájili 

v říjnu u příležitosti celostátního Týdne knihoven. Ukazuje se, že o audioknihy je značný 

zájem mezi čtenáři. 

 Celkově v porovnání s jinými knihovnami vykazuje Husova knihovna dlouhodobě 

nadprůměrné výsledky. 
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Cestovatelka paní Hana Orphanidou vypráví o 

své poutní cestě do Santiaga de Compostella 

při pořadu „Knihovna po zavíračce“ 

Výstavu fotografií ze svých cest, 

nazvanou „116 zastavení v Provence“, 

uváděl autor Josef Zavřel 

Ekonom Vladimír Pikora, autor bestsellerů s finanční 

tématikou, uváděl prognózy a návštěvníkům poradil, 

jak se vyrovnat s nejistou ekonomickou budoucností … 

"Den pro dětskou knihu" - děti vymýšlely příběhy, 

tvořily a vyráběly vlastní knížky. Akce se konala o 

prvním  adventním  víkendu, přišlo cca 50 dětí 
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3.  Organizační struktura, pracovní úvazky 
 

Organizační struktura: 

 

 

 
 

 Úsek obslužných činností je přímo řízen ředitelem, knihovnický úsek přes jeho 

zástupce.  

 Počet pracovních úvazků v knihovně je nyní 10,05.  

 Plný stav v Husově knihovně představuje počet úvazků 9,9. V současné době je 1 

pracovnice (uklízečka) dlouhodobě nemocná s předpokladem mateřské dovolené, po dobu její 

nemoci je přijata náhradnice (má úvazek 0,6, původní uklízečka měla úvazek 0,63. Až by se 

vrátila původní uklízečka, byl by počet úvazků 10,08). Jedna pracovnice je zaměstnána na 

dohodu o provedení práce – 5 hodin měsíčně, zajišťuje činnost pobočky Strašín. 

 

Funkce jsou kumulovány, pracovníci vykonávají většinou úkoly pro různá oddělení. 

Rozsah činnosti uvedených oddělení a jejich obsazení pracovníky jsou různé, největší je 

v půjčovně, naproti tomu technické oddělení a oddělení propagace nejsou obsazena stálými 

zaměstnanci. Mnoho zaměstnanců pracuje na zkrácený pracovní úvazek.  

 Kvalifikace pracovníků (uvažováno s ohledem na úvazky): 

 VŠ knihovnického směru: 0,55 

 VŠ ostatní: 1,0 

 SŠ knihovnického směru: 5,35 

 SŠ ostatní: 2,55 

 Ostatní: 0 
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4.  Činnost knihovny, číselné ukazatele 

 

4.1. Ukazatele v časovém vývoji 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stav knihovního fondu 117 762 121 327 123 314 122 892 125 600 126 052 128 128

Přírůstky knih celkem 4 007 4 537 3 933 3 961 4 202 4 221 4 386

   přírůstek naučné lit. pro dosp. 1 626 1 656 1 330 1 348 1 216 1 199 1 226

   přírůstek beletrie pro dospělé 1 763 2 113 1 976 1 809 1 980 2 030 2 036

   přírůstek naučné lit. pro děti 207 181 127 166 187 183 200

   přírůstek beletrie pro děti 411 587 500 638 819 809 924

Přírůstky audioknih nakupováno a sledováno od r. 2015 158

Úbytky knih celkem 500 972 1 946 4 383 1 494 3 769 2 310

Počet titulů periodik 125 123 117 110 107 106 119

Čtenáři celkem 3 473 3 663 3 877 4 006 4 074 4 209 4 222

  dospělí 2 658 2 777 2 881 2 918 2 930 2 858 2 866

  děti 815 886 996 1 088 1 144 1 351 1 356

Návštěvníci (fyzické návštěvy) 42 409 47 427 49 447 51 835 59 728 59 254 56 596

  z toho v oddělení pro dospělé 33 804 35 840 36 557 36 309 39 841 37 967 38 340

  z toho v oddělení pro děti 8 605 11 587 12 890 15 526 19 887 22 096 18 256

Návštěvníci internetu v knih. 4 330 2 957 3 677 3 287 2 972 2 698 3 296

Návštěvníci on-line služeb 12 200 15 379 18 094 23 594 22 327 23 598 31 839

Výpůjčky celkem 130 684 142 264 142 046 144 896 150 108 157 474 156 086

  naučná lit. pro dospělé 37 016 39 653 42 156 41 487 42 398 40 884 40 915

  beletrie pro dospělé 54 823 57 969 58 302 59 011 60 850 61 477 61 731

  naučná lit.pro děti 6 757 7 483 6 983 6 674 6 736 8 134 7 140

  beletrie pro děti 16 760 21 611 20 821 23 070 26 171 32 185 30 386

  periodika 15 328 15 548 13 666 14 654 13 953 14 774 15 418

  e-knihy půjčováno a sledováno od r. 2014 20 28

  audioknihy 468

Kulturní akce, besedy 89 98 95 73 91 79 105

Meziknihovní výpůjční služba 1 552 1 737 2 081 1 805 1 686 1 663 1 685

půjčováno a sledováno od r. 2015
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4.2. Ukazatele porovnávající HK s dalšími knihovnami 
 

 Husova knihovna je zařazena do srovnávací akce Benchmarking – vyhodnocování 

výkonu a kvality knihoven, kterou provádí NIPOS (Národní informační a poradenské 

středisko pro kulturu – organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR) ve spolupráci s Národní 

knihovnou ČR. V současné době je do této akce zařazeno 293 knihoven. Mezi nimi jsou 

zařazeny i knihovny na Slovensku. 

Ve srovnávacích tabulkách NIPOSu jsou poměrně podrobné údaje o zařazených 281 

knihovnách a počítány průměry z této skupiny 281 knihoven. Nově jsou tam uváděny také 

průměrné údaje ze všech knihoven celkem, tedy celostátní průměry, zahrnující celkem cca 

5 000 knihoven. Průměry vybrané skupiny 281 knihoven a celostátní průměry od 5 000 

knihoven se v některých případech významně liší. Příznivější čísla jsou většinou ve vybrané 

skupině. Lze předpokládat, že knihovny, které se benchmarkingu samy aktivně účastní, patří 

k těm ambicióznějším. 

 

 

 

indikátor 

hodnoty vybraných 293 

knihoven 
celostátní 

průměry      

(5 000 

knihoven) Husova 

knihovna 
průměr 

Počet hodin pro veřejnost týdně 51,00 32,29 6,68 

Objem knihovního fondu na 1000 obyvatel 8812,98 5225,93 5535,00 

Registrovaní čtenáři - % z obsluhované 

populace 29,43 15,26 10,20 

Registrovaní čtenáři do 15 let - % z 

obsluhované populace mládeže do 15 let 49,51 34,55 (?) 

Počet návštěv na jednoho obyvatele 4,14 2,89 1,16 

Počet návštěv na 1 provozní hodinu 15,63 14,27 (?) 

Počet výpůjček na obyvatele 7,31 4,80 2,50 

Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 

1000 obyvatel 30,76 52,67 99,70 

Počet internet. stanic na 1000 obyvatel 0,49 1,20 3,43 

% návštěvníků internetu z celkového počtu 

návštěvníků 4,55 10,31 14,09 

Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 

registrovaných čtenářů 2,40 3,94 5,56 

Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 

návštěvníků 0,17 0,29 0,70 

% výdajů na knihovnu z celkových 

 výdajů zřizovatele 0,93 1,47 (?) 

    % vlastních příjmů na celkovém rozpočtu 

knihovny z celkových příjmů na provoz 
 

10,40 
6,07 5,15 
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 Indikátory všeobecně dokládají vysoce nadprůměrnou užitnou hodnotu knihovny pro 

obyvatele. 

 Husova knihovna má zejména velmi značný počet hodin, kdy je otevřeno pro 

veřejnost – alespoň 51 hodin týdně nemají otevřeno ani mnohé podstatně větší knihovny. 

Bohatý je i knižní fond. Knihovnu využívá značné procento obyvatel. O efektivitě práce 

zaměstnanců a o dobrém finančním řízení organizace pak svědčí indikátory týkající se počtu 

zaměstnanců v poměru ke službám pro čtenáře, vysoké procento vlastních příjmů knihovny 

v poměru s celkovým rozpočtem a relativní láce knihovny pro zřizovatele. 

 Indikátor „plocha knihovny na 1000 obyvatel“ svědčí o „skromnosti“ – přes nedávné 

rozšíření se knihovna musí spokojit s malým prostorem.  

 Indikátory týkající se využití internetu návštěvníky jsou podprůměrné, což však 

podle našeho názoru neznamená nedostatek, nýbrž fakt, že v Říčanech většina obyvatel má 

přístup k internetu doma, ve škole či v zaměstnání a nemá takovou potřebu tuto službu 

využívat v knihovně. Nezaznamenali jsme (z provozní praxe) nutnost stávající počet 

internetových stanic pro návštěvníky rozšiřovat a tím vynakládat další finanční prostředky 

 

 

 

5.  Hospodaření knihovny v roce 2014 
 

 

 Údaje jsou uváděny v Kč. 

 

 

Výnosy: 2014 2015 

provozní dotace od zřizovatele       4 571 643,00 4 737 100,00 

dotace od KÚSK na vybavení knihovny PC a nábytkem 50 000,00 55 000,00 

dotace ze státního rozpočtu  SW katalogizace 37 000,00 0,00 

odpisy - investiční transfer Ministerstvo kultury 12 695,00 12 695,00 

knihovnické služby, výměnné soubory pro obecní knihovny  130 708,00 130 097,00 

úhrady mezivýpůjčních knihovnických služeb (MVS)     9 540,00 12 414,00 

vlastní příjmy (čtenářské poplatky, náhrada za ztrátu)   402 631,33 418 346,00 

zapojení rezervního fondu a fondu odměn 6 000,00 75 962,00 

celkem      5 220 217,33 5 441 614,00 

 

Náklady: 
  materiál a drobný majetek        173 887,61 185 239,52 

nákup knih a časopisů   788 665,10 795 421,75 

energie     125 634,00 164 872,00 

opravy   1 626,00 27 748,00 

ostatní služby (telefony, SW, stravenky),cestovné   235 559,02 229 560,98 

mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)   3 733 153,04 3 912 639,00 

ostatní náklady ( pojištění, daň)      54 495,36 54 488,00 

odpisy dlouhodobého majetku 25 695,00 25 695,00 

celkem   5 138 715,13 5 395 664,25 

 

 Hospodaření v roce 2015 tedy skončilo s hospodářským výsledkem 45 949,75 Kč.  
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Stav fondů: 2014 2015 

Fond odměn: 51 000,00 29 400,00 

FKSP: 67 379,98 68 627,74 

Fond reprodukce majetku: 37 854,60 50 854,60 

Fond rezervní 239 135,38 266 275,58 

 

 

Organizace nemá k 31. 12. 2015 žádné pohledávky a závazky po době splatnosti. 

  

 

 

6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 
 

a) Základní údaje o organizaci a důvod a způsob jejího založení:  

Oficiální název: Husova knihovna v Říčanech 

Husova knihovna v Říčanech je příspěvkovou organizací založenou Městem Říčany za 

účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické, 

informační a další služby podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. v platném znění. Blíže 

viz zřizovací listina http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/zrizovaci-listina.php 

Adresa: Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany 

tel. 323 602 654 

Identifikační číslo organizace (IČ): 66002001 

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 66002001 

Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz, detske.odd@knihovna.ricany.cz 

Email na jednotlivé zaměstnance podle vzoru jmeno.prijmeni@knihovna.ricany.cz 

Otevírací doba viz http://knihovna.ricany.cz/ 

Případné platby můžete poukázat na účet: 19-6138400207/0100 

Hotově můžete platit: u výpůjčního pultu knihovny na adrese Masarykovo nám. 83, 251 01 

Říčany (oddělení pro dospělé) nebo u výpůjčního pultu knihovny na adrese Komenského 

nám. 1910, 251 01 Říčany (oddělení pro děti).  

b) Organizační struktura, místo, kde lze získat informace či podat podněty či stížnosti 

Organizační struktura je uvedena ve výročních zprávách, viz http://knihovna.ricany.cz/o-

knihovne/vyrocni-zpravy.php. Získávat informace, předkládat dotazy, návrhy, podat žádost či 

stížnost lze:  

 V sídle knihovny na adrese Masarykovo nám. 83 (osobně, ústně nebo písemnou 

formou, příp. zasláním na tuto adresu) 

 Emailem na adresu dospele.odd@knihovna.ricany.cz nebo 

vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz 

 Zasláním do datové schránky s ID uuh55i. Knihovna nevydává formuláře pro 

stížnosti, petice, návrhy apod., přijímá je v libovolné formě. 

http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/zrizovaci-listina.php
mailto:dospele.odd@knihovna.ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz/informace/detske.odd@knihovna.ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz/
http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy.php
http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy.php
http://knihovna.ricany.cz/informace/dospele.odd@knihovna.ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz/informace/vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz
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c) Opravné prostředky 

Knihovna není orgánem veřejné moci, nevydává správní rozhodnutí a nepostupuje se tedy 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit 

formou odvolání a dalších opravných prostředků. 

U stížností: Není – li stěžovatel spokojen s vyřízením své stížnosti v knihovně, může podat 

stížnost u zřizovatele – Městský úřad Říčany, odbor školství a kultury, Komenského nám. 

1619/2, 251 01 Říčany.  

d) Postup, který musí knihovna dodržovat při vyřizování podnětů a stížností 

Návrhy, podněty, upozornění, petice jsou přijímány a vyřizovány ředitelem knihovny do 10 

dnů ode dne doručení, v případě obsáhlého prošetřování do 30 dnů. Po vyřízení je autor 

vyrozuměn o způsobu vyřízení. 

Stížnosti jsou přijímány a vyřizovány ředitelem knihovny. Při podání ústní stížnosti, kterou 

nelze vyřídit ihned, bude sepsán záznam, který bude po přečtení předložen stěžovateli k 

podpisu. 

Při opakované stížnosti bez nových skutečností bude tato založena, ale před jejím založením 

bude stěžovatel písemně upozorněn. 

Při podání anonymní stížnosti je s ní nutno pracovat jako s informací. Pokud stížnost podává 

třetí osoba, bude písemně informována o tom, že vyřízení stížnosti bude zasláno osobě, které 

se bezprostředně týká. 

Běžná stížnost bude prozkoumána a vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení, v případě 

obsáhlého prošetřování do 30 dnů. 

Pokud nebyla stížnost podána ústně nebo doručena osobně, je povinností organizace do 5 dnů 

od doručení potvrdit písemně její příjem. 

Stížnost je vyřízena tehdy, jestliže po jejím přešetření byla přijata opatření nutná k odstranění 

zjištěných závad. Stěžovatel musí být o vyřízení vyrozuměn i v tom případě, kdy stížnost není 

oprávněná.  

e) Nejdůležitější předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje: 

 Zákon o knihovnách 257/2001 Sb. v platném znění 

 Zřizovací listina knihovny, viz http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/zrizovaci-

listina.php 

 Knihovní řád, viz http://knihovna.ricany.cz/informace/knihovni-rad.php nebo k 

nahlédnutí přímo v knihovně 

f) Sazebník úhrad za poskytování informací 

Knihovna neposkytuje informace za úplatu. Uživatelům a návštěvníkům poskytuje informace 

v rámci své knihovnické činnosti bezplatně. Podle Zákona o knihovnách 257/2001 Sb. vybírá 

poplatky na úhradu nákladů vynaložených na úkony spojené s evidencí uživatelů a na úhradu 

nákladů dalších služeb. Výčet těchto služeb a výše poplatků jsou uvedeny v Knihovním řádu, 

viz http://knihovna.ricany.cz/informace/knihovni-rad.php 

g) Výroční zprávy 

Viz http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy.php (zde jsou výroční zprávy od 

roku 2007 dosud) 

http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/zrizovaci-listina.php
http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/zrizovaci-listina.php
http://knihovna.ricany.cz/informace/knihovni-rad.php
http://knihovna.ricany.cz/informace/knihovni-rad.php
http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy.php
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h), i), j) Výhradní licence podle § 14 a odst.4, usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad, 

adresa elektronické podatelny 

Tyto body se knihovny netýkají.  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Údaje požadované podle §18: 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. neobdržela knihovna žádnou žádost o informaci. Tudíž nebyla 

vydána ani žádná případná rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

  

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:   

Nic z uvedeného se v knihovně nestalo.  

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence: 

Žádné licence nebyly poskytnuty.  

  

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení:  

 Žádné stížnosti nebyly podány. 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Organizaci není znám případ, kdy by nastal rozpor s tímto zákonem. 
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6.  Závěr 

 

 

 Z uvedených, objektivně ověřitelných údajů vyplývá, že Husova knihovna v 

Říčanech trvale vykazuje nadprůměrné výsledky a stále se rozvíjí. Sleduje novinky a trendy a 

snaží se je účelně zavádět do praxe. Dokladem toho je např. zahájení půjčování audioknih 

v tomto roce; již dříve začala naše knihovna (jako jedna z prvních v ČR) půjčovat 

elektronické knihy, zavedla nový, progresivní knihovnický katalog apod. Také po stránce 

odborně knihovnické splňuje „v míře vrchovaté“ poslední současné požadavky a standardy. 

Jak bylo již v úvodu zmíněno, aktivně a ve velkém rozsahu pravidelně přispívá 

katalogizačními záznamy do Souborného katalogu ČR, poskytla jich již celkem 24 500. 

Katalogizační záznamy zpracovává podle nově vyžadovaných katalogizačních pravidel RDA 

(Resource Description and Access). 

 Kromě dosažení příznivých čísel je v knihovně kladen důraz také na „přátelskost“ a 

přívětivost ve vztahu k čtenářům a návštěvníkům (kvalifikovaná a ochotná obsluha, označená 

jmenovkami, posílání blahopřejných mailů čtenářům k narozeninám apod.).    

 Tuto vstřícnost návštěvníci velmi oceňují, jak svědčí mnohé ohlasy. Např. na 

blahopřejné maily (k narozeninám) odpovídá cca 15 % obeslaných. Potěšující je, že vyjadřují 

spokojenost i s dalšími aspekty v činnosti knihovny.  

 Děkujeme všem, kteří v roce 2015 podpořili naši činnost. Nejvýznamnější byl 

příspěvek 55 000 Kč od Středočeského kraje, který byl použit na obnovu kancelářské 

techniky – pořídil se počítač, kopírka a stolek. 

 Děkujeme samozřejmě i dalším dárcům, jmenovitě pekařství Frydrych Říčany a 

řeznictví Stárek Mnichovice, zajišťující každoročně pohoštění pro děti při Noci 

s Andersenem. 

 

 

 

 

 

 

 Našemu zřizovateli – Městu Říčany děkujeme za rozhodující podporu činnosti 

knihovny. Spolupráce se zřizovatelem je vynikající, což můžeme objektivně prohlásit na 

základě dlouholetých zkušeností z vedení obdobných organizací. 

  

 

V Říčanech, 10.2.2015 

  

Ing. Vladimír Levický, ředitel Husovy knihovny v Říčanech 

 

 


