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1. Východiska pro knihovnu a její koncepce 
 

Knihovna působí ve středočeském městě s cca 15 000 obyvateli. Tím je dána velikost 

obsluhované populace. Důležitým faktorem je nadprůměrná vzdělanost obyvatel, kteří jsou 

také kulturně založeni a o služby kulturních a vzdělávacích institucí projevují zájem (ne 

náhodou byly Říčany nedávno vyhodnoceny jako nejlepší místo k životu v ČR). Sociální 

struktura obyvatel je velmi příznivá. Podle stáří jsou nejvíce zastoupeni obyvatelé středního 

věku. Relativně méně je ve městě seniorů nad 70 let. Oproti jiným městům je zde mnoho dětí, 

což se projevuje zájmem o služby dětského oddělení knihovny. Roli hraje i blízkost hlavního 

města, část čtenářů tvoří také obyvatelé Prahy. Při sledování zájmu čtenářů a vyhodnocování 

dosavadních zkušeností jsme oproti minulosti nezaznamenali výraznější změny. Stále trvá 

např. zájem o odbornou literaturu ze strany studentů, kvalifikovaných pracovníků různých 

oborů či lidí zabývajícími se různou zájmovou činnosti. Z novinek uplatňovaných v knihovně 

se s největším ohlasem setkávají audioknihy. Čtenáři nám dávají tipy na nákup nových knih. 

Zvyšuje se zájem o služby v oddělení pro děti. 

 

 Z těchto východisek jsme vycházeli při tvorbě rámcové koncepce, která je uplatňována 

již delší dobu (samozřejmě spolu se sledováním vývoje v oboru a uplatňováním inovací). 

V principu se jedná o tyto zásady: 

 

 Provoz knihovny jako v zásadě univerzální veřejné knihovny s oddělením pro dospělé  

 a s oddělením pro děti 
 

 Rozsah knihovního fondu optimálně v rozmezí 120 – 130 000 knih 
 

 Obnovování knihovního fondu nákupem 4 – 5000 svazků ročně 
 

 Ve struktuře knihovního fondu kromě beletrie také významné zastoupení naučné 

literatury 
 

 Sledování trendů v oboru a jejich zavádění (e-knihy, audioknihy, knihovnický SW 

apod.) 
 

 Úzká spolupráce a poskytování pomoci menším knihovnám v regionu zejména formou 

 výměnných souborů knih 
 

 Rozšiřování spolupráce všeobecně se všemi knihovnami ČR, podpora „knihovnické  

komunity“, meziknihovní výpůjční služby, sdílená katalogizace, přispívání do 

Souborného katalogu ČR  
 

 Zpracovávání článků v periodikách vycházejících na území našeho regionu a v  

 některých dalších, vytváření jejich databáze 
 

 Snaha o získávání prostředků  z dalších zdrojů 
 

 Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro děti (zejména v dětském oddělení) i pro  

dospělé 

 Zaměření na čtenáře a návštěvníky, snaha co nejlépe uspokojovat jejich potřeby a  

požadavky 
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2. Základní informace o knihovně, organizační struktura 
 

 

Název organizace: 

Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace 

 

Sídlo: 

Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany 

IČ: 66002001 

Telefon: +420 323 602 654, e-mail: dosp.odd@knihovna.ricany.cz  

Web: www.knihovna.ricany.cz, Facebook: www.facebook.com/knihovna.ricany 

 

Statutární orgán: 

Ing. Vladimír Levický, ředitel 

Telefon: +420 323 602 654 

E-mail: vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz 

  

Zástupce statutárního orgánu:  

Jana Zimová 

Telefon: +420 323 602 654 

E-mail: jana.zimova@knihovna.ricany.cz 

 

Zřizovatel: 

Město Říčany 

Říčany, Masarykovo nám. 53 

Web: http://info.ricany.cz/ 

 

Pracoviště Husovy knihovny: 

 

Říčany, Masarykovo náměstí 83 (Stará radnice):  

vedení knihovny, úsek obslužných funkcí, nákup a zpracování knih, administrativa, 

depozitář  

 

Říčany, Masarykovo náměstí 66 (tzv. „Teršípův dům“):  

knihovnické služby – oddělení pro dospělé 

 

Říčany, Komenského nám. 1910:  

knihovnické služby – oddělení pro děti 

 

Říčany, Na Obci 2049:  

depozitář 

 

Říčany, Masarykovo náměstí 35:  

depozitář 

 

Strašín, Vojkovská 4:  

malá místní knihovna, administrativně pod Husovu knihovnu přešla 1. 7. 2011. Náklady na 

její provoz hradí Osadní výbor Strašín, nefiguruje proto v dále uváděných údajích o 

hospodaření. 

http://www.knihovna.ricany.cz/
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Organizační struktura (podle úseků a oddělení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační struktura (podle umístění budov) 
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Úsek obslužných činností je přímo řízen ředitelem, knihovnický úsek přes jeho 

zástupce.   

Počet pracovních úvazků v knihovně je nyní 11,1.  

 Jedna pracovnice je zaměstnána na dohodu o provedení práce –  

5 hodin/měsíc, zajišťuje činnost pobočky Strašín (všechny ostatní náklady zde hradí Osadní 

výbor 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. Někteří zaměstnanci pracují na zkrácený pracovní úvazek.  

 

Kvalifikace pracovníků (uvažováno s ohledem na úvazky): 

 

Vzdělání Úvazek 

VŠ knihovnického směru 0 

VŠ ostatní 1 

SŠ knihovnického směru 5,4 

SŠ ostatní 3,6 

Ostatní 1,1 

 

 

 

3. Knihovna v roce 2018 
 

překonání krizového období – konsolidace – normalizace – nové prostory v Teršípově domě – 

knihovna znovu v plném provozu – rozvíjející se oddělení pro děti – soulad s trendy v 

knihovnictví

  

 Do historie knihovny výrazně zasáhly stavební práce, započaté v létě 2017, plánované 

původně jako oprava zatékající střechy a při té příležitosti také vybudování výstavní síně 

v dosud nevyužívaných prostorách v podkroví budovy. Přitom bylo nutné knihovnu pro 

veřejnost uzavřít. Předpokládalo se, že po jejich skončení přibližně v září 2017 se knihovna 

opět otevře. 

 Během stavebních prací se ale na odkrytém stropu objevily staré historické malby. 

Vzhledem k tomu se původní plán změnil, bylo rozhodnuto prostory, v kterých knihovna 

působila, kompletně přestavět na slavnostní sál a historické malby odborně restaurovat. Pro 

knihovnu to znamenalo dosavadní prostory opustit a spolu se zřizovatelem hledat náhradní 

působiště. Knihovně (resp. jejímu oddělení pro dospělé) zbyly 2 místnosti z původních 11, ty 

stavbou zasaženy nebyly. V těchto zbylých místnostech jsme v prosinci 2017 zavedli alespoň 

náhradní, omezený provoz – výpůjční služby pro veřejnost.  

Takto jsme vstoupili do roku 2018. Probíhal nouzový provizorní provoz. Výběr knih 

byl omezený, uživatelský komfort nízký. Vyplývá to především z toho, že provozní prostory 

byly stísněné, tvořily plošně necelou pětinu původní výměry knihovny. Vešla se do nich tedy 

jen zhruba pětina knih ve srovnání s dřívějším stavem. Často jsme museli dojít pro čtenářem 

vybranou knihu do skladu mimo objekt. K mnoha knihám, tvořícím základní fond knihovny, 

jsme neměli přístup vůbec, neboť při přípravě stavebních prací v objektu byly odvezeny do 

speciálního skladu a zabaleny tak, aby byly chráněny před vlhkostí a dalšími nepříznivými 

vlivy.  
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 Tento stav jsme tedy (podle 50 let staré terminologie) označili jako „krizové období 

v naší knihovně“. Obdobně jako před 50 lety, i nyní se však podařilo situaci „konsolidovat“ a 

„normalizovat“. V březnu 2018 náš zřizovatel – Město Říčany – po vyřešení právních 

složitostí kupuje pro knihovnu na adrese Masarykovo nám. 66 tzv. Teršípův dům, třípatrovou 

budovu, vyznačující se slavnostním, reprezentačním charakterem. Postupně začínají technické 

a stavební úpravy v objektu, aby byly splněny nároky na provoz knihovny. Následně se 

rozbíhá stěhování mobiliáře a knih, rozmísťování regálů apod. s osobní obětavou účastí 

zaměstnanců (resp. zaměstnankyň) knihovny. 

25. června 2018 se oddělení pro dospělé v Teršípově domě slavnostně otevírá za účasti 

mnoha hostů – starosty Říčan Vladimíra Kořena, radních a dalších představitelů města, hosty 

byli rovněž spisovatel Michal Viewegh a vnučka prvního majitele objektu paní Dagmar 

Suchá. Událost přilákala i mnoho zájemců z řad veřejnosti - čtenáři otevření knihovny dlouho 

netrpělivě očekávali. 

Zde můžeme napsat tečku za krizové období a začíná konsolidace a normalizace. Aby 

byla historická paralela úplná, zbývá ještě Poučení z krizového vývoje. To zdůraznilo, že  

k vyřešení krize přispěla nerozborná semknutost pracujících knihovny a jejich osobní 

angažovanost (jak bylo konstatováno na červnovém aktivu v Teršípově domě). 

 Provoz oddělení pro dospělé ve Staré radnici (Masarykovo náměstí 83), kde sídlilo od 

roku 1960, je tedy minulostí. Jsou zde již pouze kanceláře vedení, oddělení nákupu knih a 

malý sklad. Knihy se půjčují v Teršípově domě, na Masarykově náměstí 66, cca 100 m 

vzdáleném od původního působiště. Tento objekt je vícepatrový. Beletrie je umístěna hned 

v přízemí, pokračuje do 1. patra. V 1. patře jsou časopisy a začíná naučná literatura, která 

pokračuje do 2. patra, kde je i studovna. Zajímavý prostor vznikl v horním poschodí, kde je 

část podlahy prosklená - zde jsou 2 stanice veřejného internetu. V podkroví je vytvořena tzv. 

„teen-zóna“ vybavená sedacími vaky, s  literaturou určenou zejména pro mladší čtenáře. 

Objekt je bezbariérový, kdo nemůže nebo nechce chodit po schodišti, může využít výtahu. 

 Hned po otevření vzali čtenáři knihovnu útokem, roční půst byl znát. Bylo neustále 

plno. V prvním týdnu navštívilo nové oddělení celkem 1048 čtenářů, největší denní návštěva 

byla 272 zájemců. Většina z nich zároveň vracela velké množství knih, které měla doma. V 

některých případech to byly i desítky knih na jednoho uživatele knihovny. Nové prostředí 

bylo návštěvníky v převážné většině dobře přijato. 

 I v tomto novém působišti, ve zcela odlišném prostředí než dříve, se plánuje 

pokračovat v kulturních akcích; pro knihovnu jsou typická zejména autorská čtení a setkání se 

spisovateli. V listopadu se uskutečnilo autorské čtení se známým spisovatelem Michalem 

Vieweghem, které mělo být určitým „pokusným balónkem“ pro zjištění, zda jsou obdobné 

akce v novém prostředí vhodné. Akce byla úspěšná a tak jsme do budoucna (v roce 2019) 

naplánovali další besedy a setkávání se spisovateli a dalšími zajímavými osobnostmi. 

 Pokud bychom měli hodnotit číselné ukazatele (uvedené níže), jak dlouhá léta 

s oblibou činíme, nemůže se u oddělení pro dospělé neprojevit onen zmíněný prakticky roční 

výpadek v období od léta 2017 do července 2018. V druhé polovině roku jsme tento výpadek 

začali výrazně dohánět; čísla roku 2018 (návštěvy, výpůjčky) vycházejí lépe než ta z roku 

2017. Stále jsme však nedosáhli úrovně „předkrizového“ roku 2016. Ovšem trend opravňuje 

k optimismu. Věříme, že počínaje dalším rokem již opět budou číselné údaje překonávat 

údaje předchozích let, jak tomu až do roku 2016 vždy bylo. Nasvědčuje tomu obnovený 

zájem čtenářů a denní návštěvy. 
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Stěhování knihovny do nového 

působiště v Teršípově domě 

Autorské čtení s Michalem 

Vieweghem (15.11.) 

Malování na rynku (12.9.,během dne 

přišlo a malovalo celkem 655 dětí, 

tématem bylo 100. výročí republiky) 

Jeden z pravidelných dětských 

čtenářských klubů, konaných vždy 

každý první čtvrtek v měsíci 
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„Krize“ se ovšem netýkala oddělení pro děti. To se neustále rozvíjí a zájem roste; 

v roce 2018 jsme zaznamenali nejvyšší návštěvnost v historii. Kromě výpůjčních služeb se 

zde konalo mnoho dalších akcí – viz tabulka níže, i v jejich počtu padl historický rekord. Je o 

ně zájem, zejména ze strany škol, často nelze všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět. 

U některých rozsáhlejších akcí a také na dovybavení knihovny jsme využili financování ze 

získaných grantů od Středočeského kraje a od Ministerstva kultury. 

 Od října jsme také opět rozšířili v tomto oddělení výpůjční hodiny, a to o dopoledne 

vždy každou první sobotu v měsíci. Rádi bychom otevírali všechny soboty (tak jako 

v oddělení pro dospělé), z kapacitních důvodů to však již není možné. Jedná se již o 

několikáté rozšíření provozních hodin při stále stejném počtu zaměstnanců. 

 

 

Název akce Počet akcí Počet účastníků akce

Informatika 25 641

Nauč se vyhledávat knihy v knihovně 2 50

Kritické čtení - Dítě je dítě: pro mateřské školy 2 50

Kritické čtení - Ztraceni v čase: pro 4. třídy základních škol 1 25

Kritické čtení - Bertík a Čmuchadlo: pro 5. třídy základních škol 1 18

Čtenářská dílna: pro 2. - 9. třídy základních škol 2 50

Neotesánek 2 45

Etiketa 3 51

Pořad na téma Ota Hofman 2 26

Pořad na téma Eduard Petiška 1 25

Velikonoce 7 191

Vánoce 8 185

Projektové vyučování škol 76 1700

Pasování na čtenáře 1 10

Noc s Andersenem 1 20

Dětský den 1 380

Malování na rynku 1 655

Čtenářský klub 12 140

Den pro dětskou knihu 1 0

Klasické pohádky a říkanky 11 275

Knihovnické citace 3 78

Školní čtenářský klub 11 142

Pořad na téma Alois Jirásek - Staré pověsti české 1 30

Ota Hofman 1 25

Besedy se spisovatelem 5 230

Celkem: 181 5042

Internet v odd. pro děti, počet využití za celý rok 2018: - 1623

Akce na oddělení pro děti v roce 2018
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Knihovnické trendy směřují k představám o knihovnách jako komplexních institucích 

poskytujících všestranné knihovnické služby a také uspokojující kulturní, vzdělávací  

a společenské potřeby („komunitní centra“). 

 Tímto trendem se řídí i Husova knihovna. Výpůjční služby jsou široce rozvinuty, 

kromě půjčování knih, e-knih a audioknih jednotlivým čtenářům funguje také meziknihovní 

výpůjční služba (výměny knih mezi knihovnami) a poskytování výměnných knižních souborů 

9 menším regionálním knihovnám. Je používán moderní knihovnický SW, odpovídající 

současným nárokům a přátelský ke čtenářům. Čtenáři opět mohou využívat také bibliobox 

(speciální skříň na vrácení knih umístěná před knihovnou, do níž lze vracet knihy i mimo 

otevírací dobu knihovny). Stavební práce na místě, kde bibliobox původně stál, jeho využití 

od léta 2017 do podzimu 2018 znemožnily, nyní (od listopadu 2018) je opět umístěn přímo 

před knihovnou (u Teršípova domu). 

 Husova knihovna je členem několika knihovnických sdružení, z nichž je 

nejvýznamnější SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Svaz je pro knihovny 

„zastřešující“ organizací v rámci ČR. Paní Bohuslava Stárková z naší knihovny je navíc 

členkou regionální kontrolní komise SKIPu. V rámci SKIPu se Husova knihovna účastní 

společných knihovnických akcí, zejména vzdělávacích programů, porad a výměny zkušeností 

s dalšími knihovnami.  

 Výrazným prvkem zapojení Husovy knihovny do „knihovnické komunity“ a také 

dokladem odborné knihovnické erudice je, že knihovna pravidelně a ve velkém rozsahu 

přispívá katalogizačními záznamy do Souborného katalogu ČR, poskytla jich již celkem  

35 526, z toho za rok 2018 jich bylo 3 426. Katalogizační záznamy zpracovává podle nově 

vyžadovaných katalogizačních pravidel RDA (Resource Description and Access).  

  Naše knihovna přispívá také do Souborného katalogu článků SKAT (Sdružení 

uživatelů knihovních systémů LANius). Znamená to, že z periodik, které pravidelně odebírá, 

katalogizuje a tím vkládá do katalogu jednotlivé články, svým obsahem zajímavé, zatím 

nepublikované, či regionální. Tradičně jsou to články z časopisů: Veřejná správa (od roku 

1998), National geographic (od roku 2002), Geografické rozhledy (od roku 2002), Dějiny a 

současnost či D-test. Protože knihovna archivuje již 18 let také regionální tisk z okolních 

obcí, výběrová excerpce je prováděna i v těchto tiskovinách. Každý rok tak v katalogu naší 

knihovny najdou čtenáři přibližně 500 nových záznamů článků z téměř 20 titulů periodik. 
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4. Hospodaření knihovny v roce 2018 
 

Výnosy (v Kč) 

provozní dotace od zřizovatele       6 513 760 

účelová dotace od zřizovatele Teršípův dům 100 000 

dotace od KÚSK na pořízení regálů 38 000 

dotace od MK ČR na pořady k výročí republiky 13 000 

odpisy - investiční transfer Ministerstvo kultury 15 361 

knihovnické služby, výměnné soubory pro obecní knihovny  127 371 

úhrady meziknihovních výpůjčních služeb (MVS)     5 355 

vlastní příjmy (čtenářské poplatky, náhrada za ztrátu)   392 152 

zapojení rezervního fondu  59 708 
 

 
celkem      7 264 707 

 

Náklady (v Kč) 

materiál a drobný majetek        397 693 

nákup knih a časopisů   792 016 

energie 252 260 

opravy   34 456 

ostatní služby (telefony, SW, stravenky), cestovné   309 365 

mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)   5 367 751 

ostatní náklady (pojištění, daň)      37 558 

odpisy dlouhodobého majetku 34 141 
 

 celkem   7 225 240 

 

Hospodářský výsledek ............................................................................................... 39 467 Kč 

   

Fond odměn ..............................................................................................................  42 400 Kč 

FKSP ......................................................................................................................... 86 818 Kč 

Fond reprodukce majetku .......................................................................................... 45 690 Kč 

Fond rezervní ........................................................................................................... 162 937 Kč 

Organizace nemá k 31. 12. 2018 žádné pohledávky a závazky po době splatnosti.  

 

 V roce 2018 se knihovna, jako každý rok, hlásila do dotačních programů a cílem 

získávat finance z dalších zdrojů. Obdržela tyto příspěvky: 

 příspěvek z grantového programu Středočeského kraje na dovybavení nových 

prostor regály ve výši 38 000 Kč 

 Příspěvek z programu „Knihovna 21. století“ Ministerstva kultury na akci pro děti 

„Ať i 100 let po vzniku republiky děti stále čtou“ ve výši 13 000 Kč 
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 příspěvek z programu VISK Ministerstva kultury – úhradu placených databází 

ASPI a Anopress na 8 měsíců ve výši 16 940 Kč 

 příspěvek z projektu „Česká knihovna“ Ministerstva kultury na pořízení knih české 

literatury ve výši 6 300 Kč 

 

Číselné ukazatele 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 rozdíl 18-17

Stav knihovního fondu 125 600 126 052 128 128 128 650 126 549 128 649 2 100

Přírůstky knih celkem 4 202 4 221 4 386 4 290 3 381 3 676 295

   přírůstek naučné lit. pro dosp. 1 216 1 199 1 226 883 551 476 -75

   přírůstek beletrie pro dospělé 1 980 2 030 2 036 2 147 1 865 2 193 328

   přírůstek naučné lit. pro děti 187 183 200 155 148 95 -53

   přírůstek beletrie pro děti 819 809 924 1 105 817 912 95

158 548 716 986 270

Úbytky knih celkem 1 494 3 769 2 310 3 768 5 482 1 576 -3 906

Počet titulů periodik 107 106 119 111 104 85 -19

Čtenáři celkem 4 074 4 209 4 222 4 334 4 120 4 331 211

  dospělí 2 930 2 858 2 866 2 889 2 515 2 610 95

  děti 1 144 1 351 1 356 1 445 1 605 1 721 116

Návštěvníci (fyzické návštěvy) 59 728 59 254 56 596 60 767 44 731 46 122 1 391

  z toho v oddělení pro dospělé 39 841 37 967 38 340 38 862 22 098 23 992 1 894

  z toho v oddělení pro děti 19 887 22 096 18 256 21 905 22 633 22 130 -503

Návštěvníci internetu 2 972 2 698 3 296 3 372 2 261 1 860 -401

Návštěvníci on-line služeb 22 327 23 598 31 839 46 049 30 557 34 898 4 341

Výpůjčky celkem 150 108 157 474 156 086 155 580 122 875 143 659 20 784

  naučná lit. pro dospělé 42 398 40 884 40 915 38 020 25 417 26 986 1 569

  beletrie pro dospělé 60 850 61 477 61 731 63 047 49 306 63 806 14 500

  naučná lit.pro děti 6 736 8 134 7 140 6 541 5 678 5 706 28

  beletrie pro děti 26 171 32 185 30 386 29 671 29 043 30 372 1 329

  periodika 13 953 14 774 15 418 14 461 8 952 10 837 1 885

  e-knihy 20 28 72 90 103 13

  audioknihy 468 3 768 4 389 5 849 1 460

       dospělí 468 2 438 1 917 3 015 1 098

       děti 0 1 330 2 460 2 834 374

Akce, besedy, informatika 91 79 105 186 178 184 6

Meziknihovní výpůjční služba 1 686 1 663 1 685 1 920 925 770 -155

Počet knih vrácených přes box 291 941 348 -593

Počet audioknih (nakupováno a sledováno od r. 2015)

 

Komentář k číselným údajům – platí, co bylo uvedeno výše. U návštěv a výpůjček se 

projevil roční výpadek léto 2017 – léto 2018 v oddělení pro dospělé, které bylo buď zcela 

uzavřeno, nebo probíhal jen nouzový omezený provoz. Situace se začala zlepšovat od druhé 

poloviny roku 2018 (znovuotevření oddělení pro dospělé v novém působišti) a je předpoklad, 

že počínaje dalším rokem již opět budou číselné údaje překonávat údaje předchozích let, jak 

tomu až do roku 2016 vždy bylo.  
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5. Závěr

Rok 2018, obdobně jako předchozí rok, nebyl standardním rokem s celoročním 

plnohodnotným provozem. Celý první půlrok oddělení pro dospělé pracovalo v omezeném 

nouzovém režimu. Minulou výroční zprávu, vytvářenou v únoru 2018, jsme psali v situaci, 

kdy otázka, co s knihovnou bude, nebyla ještě uspokojivě zodpovězena. Přestože jsme věřili, 

že nezanikne a bude zachována, nebyla atmosféra vládnoucí v knihovně nijak veselá. Velmi 

odlišná situace je nyní, v únoru 2019, kdy píšeme tuto výroční zprávu. Základní existenční 

otázky jsou minulostí, právě tak provizorní nouzový provoz. Od poloviny roku 2018 je naše 

knihovna opět plnohodnotnou knihovnou a rok 2019 bude po dvou letech již standardním 

rokem s úplnými knihovnickými službami. 

 

Děkujeme našemu zřizovateli – Městu Říčany za podporu činnosti knihovny a za 

výbornou spolupráci. Vážíme si toho a oceňujeme, že Říčany patří k městům, kde je kulturní  

a vzdělávací činnost podporována, což neplatí všude s absolutní samozřejmostí.  

Kromě toho je třeba zvlášť ocenit pomoc zřizovatele při řešení situace knihovny se 

zajištěním nového působiště pro oddělení pro dospělé. Rozhodování představitelů v celé této 

záležitosti nemohlo být jednoduché, názory se po nějakou dobu různily. Nakonec ale bylo 

přijato řešení, které umožňuje další plnohodnotný provoz knihovny v důstojném prostředí. 

Teršípův dům patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším objektům ve městě.  

  

Děkujeme také všem dalším, kteří v roce 2018 podpořili naši činnost. Nejvýznamnější 

byly v části o hospodaření zmíněné  příspěvky od Středočeského kraje a od Ministerstva 

kultury.  

 

Děkujeme samozřejmě i dalším dárcům, za všechny zejména pekařství Frydrych 

Říčany, zajišťující každoročně pohoštění pro děti při Noci s Andersenem  

a také při Knihovnách po zavíračce. 

 

 

  V Říčanech, 19. 2. 2019 

  

  Ing. Vladimír Levický,  

  ředitel Husovy knihovny Říčany, p.o. 
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6. Dodatek - 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 Říčany, příspěvková organizace. 

Husova knihovna Říčany 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/files/files_editor_uploads/zrizovaci_listina_husova_knihovna_v_ric

anech.pdf 

Adresa: Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany 

Tel.: 323 602 654  

Identifikační číslo organizace (IČ): 66002001 

Daňové identifikační číslo (DIČ):  
CZ66002001 

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. 66, 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/vyrocni-zpravy.  

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 zkxkkmn. Knihovna nevydává formuláře pro 

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

http://knihovna.ricany.cz/files/files_editor_uploads/zrizovaci_listina_husova_knihovna_v_ricanech.pdf
http://knihovna.ricany.cz/files/files_editor_uploads/zrizovaci_listina_husova_knihovna_v_ricanech.pdf
mailto:dospele.odd@knihovna.ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz/informace/detske.odd@knihovna.ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz/
http://knihovna.ricany.cz/vyrocni-zpravy
mailto: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 ředitelem knihovny a vyřizovány 

do 10 dnů ode dne doručení, v případě obsáhlého prošetřování do 30 dnů. Po vyřízení je autor 

vyrozuměn o způsobu vyřízení. 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/files/files_editor_uploads/zrizovaci_listina_husova_knihovn

a_v_ricanech.pdf 

 Knihovní řád, viz http://knihovna.ricany.cz/knihovni-rad 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/knihovni-rad 

http://knihovna.ricany.cz/files/files_editor_uploads/zrizovaci_listina_husova_knihovna_v_ricanech.pdf
http://knihovna.ricany.cz/files/files_editor_uploads/zrizovaci_listina_husova_knihovna_v_ricanech.pdf
http://knihovna.ricany.cz/knihovni-rad
http://knihovna.ricany.cz/knihovni-rad
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g) Výroční zprávy 

Viz http://knihovna.ricany.cz/vyrocni-zpravy (zde jsou výroční zprávy od roku 2007 dosud) 

 

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: 

I.) 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. 

II.) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 III.) 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.  

IV.) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence: 

Žádné licence nebyly poskytnuty.  

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

jejich vyřízení:  

 Žádné stížnosti nebyly podány. 

VI.) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

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

 

http://knihovna.ricany.cz/vyrocni-zpravy

