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Pozorní čtenáři našich výročních
zpráv mohou zaznamenat, že první dvě
kapitoly této výroční zprávy se od té
minulé téměř neliší. Základní filosofie,
ze které knihovna vychází ani podmínky,
ve kterých působí, se v průběhu roku
nezměnily.
Co se týká celkových dlouhodobých východisek daných místem
působení, situace v Říčanech (sociální
struktura, ekonomická stránka života
obyvatel, všeobecná vybavenost města
apod.), jsou pro knihovnu příznivé. Trendy
popisované v první kapitole se potvrzují

a prohlubují. Vzhledem k tomu, že jde
o trendy pozitivní, je to jistě potěšující.
Rovněž nebylo třeba měnit osvědčenou personální strukturu (popsanou
v 2. kapitole).
Jestliže se dlouhodobá „filosofická“
východiska neměnila, nedá se totéž říci
o technických podmínkách provozu. Po
„turbulencích“ let 2017 a 2018 (změna
působiště oddělení pro dospělé) mohla
knihovna v roce 2019 působit již na
ustáleném místě v důstojných prostorách.
Vypovídají o tom další kapitoly této
zprávy.

První rok v Teršípově domě
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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 již podruhé 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.

 Rozsah knihovního fondu optimálně v rozmezí 120 – 130 000 knih

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. Do jisté
míry poklesl zájem o odbornou literaturu
v porovnání s beletrií.

 Úzká spolupráce a poskytování
pomoci menším knihovnám v regionu
zejména formou
výměnných souborů
knih

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:

 Obnovování knihovního
nákupem 4 – 5000 svazků ročně

fondu

 Ve struktuře knihovního fondu
kromě beletrie také významné zastoupení
naučné literatury (i když v poslední době
v porovnání s beletrií výpůjčky naučné
literatury poklesly, budeme dále vývoj
sledovat)
 Sledování trendů v oboru a jejich
zavádění (e-knihy, audioknihy, knihovnický SW apod.)

 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 i pro dospělé
 Zaměření na čtenáře a návštěvníky,
snaha co nejlépe uspokojovat jejich
potřeby a požadavky

 Provoz knihovny jako v zásadě
univerzální veřejné knihovny s oddělením
pro dospělé a s oddělením pro děti
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KNIHOVNĚ, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Název organizace:

Pracoviště Husovy knihovny:

Husova knihovna Říčany,
příspěvková organizace

 V Říčanech

Sídlo:
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
IČ: 66002001

Kontaktní údaje:
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/

-

Masarykovo náměstí 83 (stará radnice):
vedení knihovny
úsek obslužných funkcí
nákup a zpracování knih
administrativa
depozitář
Masarykovo náměstí 66 (Teršípův dům):
oddělení pro dospělé
úsek obslužných funkcí
Komenského náměstí 1910:
oddělení pro děti
úsek obslužných funkcí
Na Obci 2049:
depozitář
Masarykovo náměstí 35:
depozitář
 Ve Strašíně
Pobočka 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.

Teršípův dům
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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
v knihovně je nyní 11,1.

úvazků

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
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní
Ostatní

Úvazek
0
1,0
5,4
3,5
1,2

Zpracování knihovního fondu
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3. VÝSLEDKY, ANEB JAK SI KNIHOVNA VEDE
Uvádíme sledované číselné údaje roku 2019 a pro srovnání i let minulých. Podle
našeho názoru mají významnou vypovídající hodnotu, lze z nich vysledovat mnohé o
knihovně i o preferencích jejích uživatelů.
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Komentář k některým údajům:
Knihovní fond:
Cílem knihovny by mělo být
vytvoření fondu dostatečně velkého (ale ne
přemrštěného), se strukturou odpovídající
zájmu čtenářů. Je třeba jej řádně
obměňovat
přísunem
nových
knih
a vyřazováním „ležáků“.
Optimální velikost fondu se pro
poměry říčanské knihovny zdá být na
úrovni 125 – 130 000 knih. V roce 2019
činil náš fond 128 858 knih, což bylo
nejvíce v historii (vítaný rekord, nebyl
však hlavním cílem).
Zdá se, jak dokladuje struktura
výpůjček, že ve vztahu beletrie/odborná
literatura se v posledních letech zvyšuje
zájem o beletrii a původně až překvapivě
velký zájem o naučnou literaturu mírně
klesl (i když je stále významný). Ubývá
také zájem o periodika. Knihovna tomu
přizpůsobuje „portfolio“ nakupovaných
knih a ostatních dokumentů.
Čtenáři:
O zájmu o knihovnu nejlépe
vypovídají údaje o počtu registrovaných
čtenářů a o návštěvách knihovny. Od roku
2008 tyto údaje (s drobnými výkyvy)
rostly až do roku 2017.

Pro nezasvěcené: v polovině roku
2017 se v objektu knihovny konaly
stavební práce, původně zamýšlené jako
krátkodobá oprava přes prázdniny. Během
nich zde byly objeveny historické malby.
Bylo rozhodnuto tyto malby restaurovat a
prostory nadále využít jako slavnostní síň.
S knihovnou se zde tedy již přestalo
počítat. Naštěstí se pro ni podařilo najít
nové důstojné místo, kde začala působit od
poloviny roku 2018. Nicméně celý rok
byla knihovna (oddělení pro dospělé)
zavřená nebo probíhal jen nouzový provoz
v rozsahu zlomku původního. To se
projevilo na číslech návštěvnosti i počtu
registrovaných čtenářů. Léta 2017/18 lze
tedy (v intencích 50 let staré terminologie)
nazvat „krizovými“.
Rok 2019 byl po 2 letech opět
„plným“ rokem s ustáleným provozem
(„konsolidace“). Celkový počet registrovaných
čtenářů
se
vrátil
na
„předkrizovou“ úroveň roku 2016,
dokonce se ještě zvýšil. Počet návštěv se
rovněž zvýšil, úrovně roku 2016 sice ještě
těsně nedosáhl, ale zde je třeba si všimnout
toho, že rok 2016 byl v celé historii
knihovny v tomto směru rekordní.

Počet registrovaných čtenářů
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000

celkem

2 500

odd. pro dospělé

2 000

odd. pro děti

1 500
1 000
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Návštěvy knihovny za rok
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Tento vývoj je slibný, probíhá
správným směrem, neměli bychom však
podlehnout přehnanému sebeuspokojení.
Podívejme se na výsledky pozorněji.
Oddělení pro dospělé, (které bylo „krizí“
zasaženo), se sice „razantně otřepalo“
a jeho
čísla
opět
rostou,
ale
„předkrizových“ hodnot zde zatím
dosaženo nebylo. Jak je z grafů jasně
patrné, celková příznivá čísla jsou do
značné míry zásluhou bouřlivě se
rozvíjejícího oddělení pro děti.
Výsledky naší úzkostlivé snahy o
objektivní rozbor však na druhé straně
nejsou v žádném případě důvodem
k pesimismu, naopak, neboť:
 i když počet registrovaných čtenářů
a výpůjček v oddělení pro dospělé zatím
nedosáhl hodnot roku 2016, během roku
významně vzrostl a k dřívějším hodnotám
se přiblížil. Lze očekávat, že v dalším
období
již
minimálně
dosáhne
„předkrizového“ stavu. Prostě „konsolidace“ zřejmě vyžaduje delší období než
jen 1 rok. Navíc už i hodnoty dosažené
v roce 2019 jsou vysoce nadprůměrné ve
srovnání s jinými knihovnami.
 jak bylo výše uvedeno, celkový
počet registrovaných čtenářů (za všechna

oddělení) se vrátil na „předkrizovou“
úroveň roku 2016, dokonce se ještě zvýšil
 bezprecedentní vzestup oddělení
pro děti je po všech stránkách
významným a velmi cenným úspěchem
(vzdělávání, výchova, vedení dětí
a mládeže
k poznávání
skutečných
hodnot). Zakládá vynikající perspektivu
do budoucna. Tento úspěch je ojedinělý,
spíše se setkáváme s povzdechy, že „děti
nečtou“
a
v jiných
knihovnách
s poklesem počtu dětských čtenářů.
Meziknihovní výpůjční služba:
Jedná se o spolupráci knihoven –
pokud zájemce požaduje knihu, která není
u nás, lze ji zajistit v jiné knihovně.
Obdobně jiná knihovna může požádat naši
knihovnu o knihu, kterou sama nemá.
Číslo v tabulce zahrnuje oba případy
(jejich počet).
 Z dalších údajů v tabulce stojí za
zmínku např. pokles návštěv internetu
v knihovně, je pochopitelný vzhledem
k všeobecnému rozšíření a dostupnosti
přístupu na internet kdekoliv. Na druhé
straně čtenáři častěji využívají služeb
knihovny on-line (rezervace z domova
apod.).
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Akce, besedy, informatika:
V oddělení pro dospělé knihovna
pořádala autorská čtení se spisovateli a
dalšími zajímavými osobnostmi, nově také
letní akce v zahradě (koncerty, loučení
s létem apod.). Knihovnu navštívili
zajímaví hosté jako např. (mj.) Andor

Šándor, Stanislav Motl, Richard Pachman,
Jan Burian.
Mnoho akcí pro školy i pro
veřejnost pořádá dětské oddělení. Zaslouží
si zvláštní přehled:

AKCE V ODDĚLENÍ PRO DĚTI 2019
Počet
akcí

Počet účastníků
akce

Informatika, Poprvé v knihovně: pro mateřské školy

8

240

Informatika, Podruhé v knihovně: pro 1. - 2. třídy základních škol

5

125

Informatika, Cesta k informacím I.: pro 3. - 5. třídy základních škol

3

75

Informatika, Cesta k informacím II.: pro 6. - 9. třídy základních škol

1

25

Čtenářská gramotnost - Kouzelná baterka: pro 1. třídy základních škol
Čtenářská gramotnost - Skříp, škráb, píp a žbluňk: pro 2. třídy základních
škol

6

125

5

135

Čtenářská gramotnost - Kluk a pes: pro 3. třídy základních škol

4

75

Čtenářská gramotnost - Ztraceni v čase: pro 4. třídy základních škol

1

25

Čtenářská gramotnost - Bertík a Čmuchadlo: pro 5. třídy základních škol
Čtenářská gramotnost - Prázdniny blbce číslo 13: pro 6. třídy základních
škol

1

25

2

50

Čtenářská gramotnost - Škola Malého stromu: pro 7. třídy základních škol

1

15

Velikonoce: pro mateřské i základní školy

6

150

Vánoce: pro mateřské i základní školy

14

285

Nejznámější pohádky: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol

1

25

Klasické pohádky a říkanky: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol

7

185

Etiketa - základy společenského chování: pro 6. - 9. třídy základních škol

1

25

Eduard Petiška: pro 2. - 4. třídy základních škol

3

75

Knížka pro prvňáčka: pro 1. třídy základních škol

6

171

Pasování nových čtenářů: pro absolventy prvních tříd

3

75

Projektové vyučování škol

79

1867

Noc s Andersenem

1

20

Dětský den
Malování na rynku

1
1

250
755

Dětský čtenářský klub

6

35

Nový dětský čtenářský klub

15

115

CELKEM:

181

4948

Název akce

11

Akce dětského oddělení
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Celkově počet akcí pořádaných knihovnou vzrostl, což je patrné z tohoto grafu:
Počet akcí (besedy, autorská čtení, akce pro školy)
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Loučení s létem v zahradě Teršípova domu
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4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY V ROCE 2019
Výnosy
provozní dotace od zřizovatele
účelová dotace od zřizovatele - zvýšení mzdových tarifů
odpisy - investiční transfer Ministerstvo kultury
knihovnické služby, výměnné soubory pro obecní knihovny
úhrady meziknihovních výpůjčních služeb (MVS)
vlastní příjmy (čtenářské poplatky, náhrada za ztrátu)
zapojení rezervního fondu
celkem

Náklady

(v Kč)
6 816 400
206 048
15 361
126 780
6 513
461 021
28 750
7 660 873

(v Kč)

materiál a drobný majetek

175 599

nákup knih a časopisů

808 599

energie

199 738

opravy

57 713

ostatní služby (telefony, SW, stravenky), cestovné
mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)

416 037
5 781 688

ostatní náklady (pojištění, daň)

41 562

odpisy dlouhodobého majetku

33 021

celkem

7 513 957

Hospodářský výsledek......................................................................................... 146 915,69 Kč
Fond odměn .................................................................................................................. 52 400 Kč
FKSP .......................................................................................................................... 106 285 Kč
Fond reprodukce majetku ............................................................................................... 6 811 Kč
Fond rezervní.............................................................................................................. 192 405 Kč
Organizace nemá k 31. 12. 2019 žádné pohledávky a závazky po době splatnosti.
Knihovna v roce 2019 dále získala z projektu MK – VISK úhradu placených databází na
8 měsíců v hodnotě 16 944 Kč a z projektu MK "Česká knihovna“ knihy v hodnotě 7 500 Kč.
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5. ZÁVĚR

Rok 2019 byl po dvou letech
provizórií již opět standardním rokem s
úplnými knihovnickými službami po celou
dobu kalendářního roku. Hlavní část
knihovny – oddělení pro dospělé – působí
v novém objektu v Teršípově domě, který
má slavnostní a důstojný charakter. Kromě
jiného je jeho součástí také nádvoří se
zahradou, kterou jsme využili jednak jako
prostor k posezení (kdykoliv), jednak
k několika letním akcím – letní kino (ve
spolupráci s městem), autorská čtení,
koncerty, loučení s létem s muzikou
a opékáním buřtů apod.
V této výroční zprávě jsme se více
než dříve zaměřili zejména na číselné
ukazatele – viz kapitola 3 – objektivně
vypovídající nejen o činnosti knihovny
v roce 2019, ale i o trendech.
Vyčerpávající komentář je uveden v této
kapitole. Do značné míry šlo (po změně
působiště v prostředí značně odlišném od
bývalého) stále o budování něčeho nového,
což je velmi motivující. Celkově vzato

vzhledem k výsledkům můžeme rok 2019
právem považovat za úspěšný a do
budoucnosti se dívat s optimismem.
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.
Děkujeme také všem dalším, kteří
nás v roce 2019 podpořili. Kromě
Ministerstva kultury nás podpořily i místní
firmy, za všechny zmiňme pekařství
Frydrych Říčany, zajišťující každoročně
pohoštění pro děti při Noci s Andersenem.
V Říčanech, 25. 2. 2020
Ing. Vladimír Levický,
ředitel Husovy knihovny Říčany

Zahrada v Teršípově domě
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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:

Získávat informace, předkládat dotazy,
návrhy, podat žádost či stížnost lze:

Oficiální název: Husova knihovna Říčany
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_knihovn
a_v_ricanech.pdf

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.

Adresa:
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
Tel.: 323 602 654

c) Opravné prostředky

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/vyrocni-zpravy.



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
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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_h
usova_knihovna_v_ricanech.pdf
Knihovní řád, viz http://knihovna.
ricany.cz/knihovni-rad nebo k
nahlédnutí přímo v knihovně

f) Sazebník
informací

úhrad

za

poskytování

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

g) Výroční zprávy
Viz
http://knihovna.ricany.cz/vyrocnizpravy (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.
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IV.) výčet poskytnutých výhradních
licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence:

Žádné stížnosti nebyly podány.
VI.) další informace vztahující
k uplatňování tohoto zákona.

se

Žádné licence nebyly poskytnuty.
V.) počet stížností podaných podle §
16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení:

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

Akce dospělého oddělení
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