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Husova knihovna Říčany  

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE, KONCEPCE KNIHOVNY 
 

Název organizace: 

Husova knihovna Říčany,  

příspěvková organizace 

 

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/ 
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Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav pracovních úvazků v Husově knihovně je 11,55.  

Pracoviště Husovy knihovny: 
 

            Masarykovo náměstí 83: (stará radnice): 
  

- vedení knihovny,  

- úsek obslužných funkcí  

- nákup a zpracování knih 

- administrativa 

- depozitář 
 

           Masarykovo náměstí 66: (Teršípův dům):  

- oddělení pro dospělé (půjčovna) 

- úsek obslužných funkcí 
 

           Komenského náměstí 1910:  

- oddělení pro děti (půjčovna) 

- úsek obslužných funkcí 
 

            Na Obci 2049:  

- depozitář 
 

           Masarykovo náměstí 35:  

- depozitář 
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V roce 2011 přešla administrativně 

pod správu Husovy knihovny také malá 

místní knihovna ve Strašíně, Vojkovická  

4. Její funkci zajišťuje místní dobrovolná 

knihovnice podle aktuálního zájmu v obci. 

Náklady na její provoz hradí Osadní výbor 

Strašín, nefiguruje proto v dále uváděných 

údajích o hospodaření.  

Koncepce knihovny vychází z 

jejího působení ve městě s nadprůměrnou 

vzdělaností obyvatel. S tím souvisí výrazná 

poptávka po službách kulturních  

a vzdělávacích institucí. Knihovnu využívá 

značné procento obyvatel města všech 

profesních a věkových kategorií. Oproti 

jiným městům je zde relativně mnoho dětí, 

což se projevuje zájmem o služby dětského 

oddělení knihovny. Roli hraje i blízkost 

hlavního města, část čtenářů tvoří také 

obyvatelé Prahy. V zásadě lze koncepci 

shrnout do bodů: 

• 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 cca 4000 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 

• Pořádání kulturních a vzdělávacích 

akcí pro děti i pro dospělé 

• Všeobecně: Zaměření na čtenáře  

a návštěvníky, snaha co nejlépe 

uspokojovat jejich potřeby a požadavky 

Čtenáři předchozí výroční zprávy 

mohou zaznamenat, že se koncepce oproti 

předchozímu roku příliš neměnila, neboť ji 

považujeme na základě zkušeností za 

osvědčenou (což neznamená, že se 

knihovna uzavírá novinkám, sledování 

nových trendů je důležitou součástí její 

koncepce). 
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2. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

        COVID COVID 

 
2010 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Stav knihovního fondu 121 327 
 

128 128 128 650 126 549 128 649 128 858 125 754 126 589 

  
        

 

Přírůstky knih celkem 4 537  4 386 4 290 3 381 3 676 3 625 3 529 3 237 

  přírůstek naučné lit.    

  pro dosp.  
1 656  1 226 883 551 476 754 522 400 

  přírůstek beletrie pro  

  dosp. 
2 113  2 036 2 147 1 865 2 193 1 917 1 930 1 989 

  přírůstek naučné lit.  

  pro děti 
181  200 155 148 95 133 187 118 

  přírůstek beletrie pro  

  děti 
587  924 1 105 817 912 821 890 730 

          

Počet audioknih   
158 548 716 986 1 234 1 466 1 607 

          

Úbytky knih celkem 972  2 310 3 768 5 482 1 576 3 416 6 633 2 402 

  
        

 

Počet titulů periodik 123 
 

119 111 104 85 83 74 68 

  
        

 

Čtenáři celkem 3 663 
 

4 222 4 334 4 120 4 331 4 613 3 373 3 603 

  dospělí 2 777 
 

2 866 2 889 2 515 2 610 2 754 2 023 2 142 

  děti 886 
 

1 356 1 445 1 605 1 721 1 859 1 350 1 461 

  
        

 

Návštěvníci (fyzické 

návštěvy) 
47 427 

 
56 596 60 767 44 731 46 122 59 158 43 321 44 514 

  z toho v oddělení pro  

  dospělé 
35 840 

 
38 340 38 862 22 098 23 992 34 975 25 371 26 305 

  z toho v oddělení pro  

  děti 
11 587 

 
18 256 21 905 22 633 22 130 24 183 17 950 18 209 

  
        

 

Návštěvníci internetu 

v knih. 
2 957  3 296 3 3,72 2 261 1 860 1 843 719 45 

Návštěvníci on-line 

služeb 
15 379  31 839 46 049 30 557 34 898 55 505 21 707 57 869 

          

Výpůjčky celkem 142 264 
 

156 086 155 580 122 875 143 659 144 094 124 611 111 556 

  naučná lit. pro dospělé 39 653 
 

40 915 38 020 25 417 26 986 28 757 22 579 20 095 

  beletrie pro dospělé 57 969 
 

61 731 63 047 49 306 63 806 56 881 49 580 45 353 

  naučná lit. pro děti 7 483 
 

7 140 6 541 5 678 5 706 6 253 5 525 5 432 

  beletrie pro děti 21 611 
 

30 386 29 671 29 043 30 372 33 940 30 691 28 406 

  periodika 15 548 
 

15 418 14 461 8 952 10 837 11 055 9 453 6 351 

  e-knihy   
28 72 90 103 149 262 671 

  audioknihy   
468 3 768 4 389 5 849 7 059 6 505 5 683 

     dospělí   468 2 438 1 917 3 015 3 462 3 511 3 115 
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     děti   0 1 330 2 460 2 834 3 597 2 994 2 568 

  
        

 

Akce, besedy, 

informatika 
98 

 
105 186 178 184 193 58 68 

  
        

 

Meziknihovní výpůjční 

služba 
1 737 

 
1 685 1 920 925 770 1 019 709 771 

  
        

 

Počet knih vrácených 

přes box    
291 941 348 1 530 1 628 3 852 

  
        

 

 

 Tato tabulka důležitých parametrů 

dobře vypovídá o měnících se okolnostech. 

Plynulý růst trval do roku 2016. Léta 

2017/18 byla poznamenána hledáním 

nového působiště a stěhováním. Po 

vyřešení těchto obtíží se v roce 2019 

knihovna vrací k předchozím hodnotám 

s perspektivou pokračovat v růstové 

trajektorii. Při standardních podmínkách 

knihovna své parametry každoročně 

navyšovala. S nástupem covidové vlny 

v roce 2020, která pokračovala i v roce 

2021, však všechny prognózy vzaly za své. 

Parametry byly ovlivněny nutností 

respektovat restriktivní vládní opatření. 

Zaznamenali jsme oproti roku 2020 mírný 

nárůst počtu čtenářů, avšak také pokles 

výpůjček, zřejmě daný vynuceným 

režimem půjčování (viz dále).

 

 

 

3. PROVOZ KNIHOVNY V ROCE 2021 
 

 Koronavirová omezení, zaváděná 

v roce 2020, pokračovala v různých 

formách i v roce 2021.  

 Začátkem roku, do 12. 1., musela 

být knihovna zcela uzavřena.  

 Od 13. 1. do 12.4. knihovna 

fungovala v bezkontaktním režimu. Čtenáři 

si museli knihy předem objednat, ty pak 

byly vydávány na stůl před vchodem do 

knihovny, kde si je čtenáři převzali. Také 

jsme (1 x týdně) knihy vozili čtenářům 

domů (přednostně seniorům a lidem se 

zhoršenými fyzickými předpoklady). 

 Od 12. 4. již bylo možné 

knihovnu pro čtenáře otevřít. 

Epidemiologická opatření se dále během 

roku měnila, nedosáhla však stupně, který 

by činnost knihovny zcela znemožňoval. 

 Parametry (počet registrovaných 

čtenářů, návštěvy, výpůjčky apod.) 

samozřejmě nemohou dosahovat hodnot 

v předkoronavirovém období, s výjimkou 

výpůjček e-knih. Výpůjčky e-knih rostou, 

celkový jejich objem je však stále 

v měřítku všech výpůjček relativně malý. 

Většina registrovaných čtenářů preferuje 

klasické papírové knihy; obdobné 

zkušenosti jsou  

i v jiných knihovnách.  

 K mírnému nárůstu došlo v počtu 

kulturních a vzdělávacích akcí.  
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 Zmírnění epidemiologických 

opatření umožnilo uspořádat více akcí 

v oddělení pro dospělé. V exteriéru – 

zahradě knihovny se konalo celkem 8 akcí 

(některé ve spolupráci s Kulturním centrem 

Labuť Říčany) – jednalo se o koncerty 

různých žánrů (P. Černocká, I. Hlas,  

J. Fousek aj.) či akci „Loučení s létem“ 

spojenou s živou hudbou, opékáním buřtů  

a nadílkou knih.  V interiéru proběhly 

besedy a přednášky, např. dva pořady 

s handicapovaným cestovatelem Jakubem 

Greschlem či beseda o kauze zničení soch 

K. Gottwalda v roce 1978 a postihu 

pachatelů (s účastí badatelů z ÚSTR). 

  

 V oddělení pro děti se konalo 

celkem 67 akcí za účasti 1 122 

návštěvníků. Byly to:  

 Informatika – „podruhé 

v knihovně“; pro 1. – 2. třídy 

základních škol – 3 akce 

 Informatika – cesta k informacím; 

pro 3. – 5. třídy základních škol  

– 5 akcí  

 Informatika – cesta k informacím; 

pro 6. – 9. třídy základních škol  

– 1 akce 

 Čtenářská gramotnost – Dítě je 

dítě; pro mateřské školy – 1 akce 

 Čtenářská gramotnost - Justýnka  

a asistenční jednorožec; pro 2. třídy 

základních škol – 4 akce 

 Čtenářská gramotnost - Gorila a já; 

pro 4. třídy zákl. škol  

– 2 akce 

 Projektové vyučování škol – 5 akcí 

 Vánoce; pro mateřské i základní 

školy – 5 akcí 

 Nejznámější pohádky: pro 

mateřské školy a 1. třídy 

základních škol  - 2 akce 

 Dětský čtenářský klub (živě)  

– 18 akcí 

 Dětský čtenářský klub (online) 

 – 16 akcí 

 Křest knihy „Dům u Jasanu“  

– 1 akce 

 Beseda „Proč slavíme Vánoce?“  

– 1 akce 

 Akce ve spojení s Místním akčním 

plánem; čtenářský klub, tipy na 

knihy apod. – 3 akce 

  

  Akce pro děti a pro školy byly 

poslední léta vždy výrazných fenoménem 

Husovy knihovny. Jistě přispěly 

nadprůměrnému zájmu dětských čtenářů  

o její služby (v porovnání s knihovnami 

v jiných místech). V Říčanech rozhodně 

neplatí teorie, že „děti nečtou“. 

Loučení s létem 2020  
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4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY V ROCE 2021 
 

 

Výnosy (v Kč) 

provozní dotace od zřizovatele       7 546 648 

odpisy - investiční transfer Ministerstvo kultury 44 767 

knihovnické služby, výměnné soubory pro obecní knihovny  132 705 

úhrady meziknihovních výpůjčních služeb (MVS)     3 589 

vlastní příjmy (čtenářské poplatky, náhrada za ztrátu)   417 586 

zapojení rezervního fondu  36 399 
 

 celkem      8 181 695 

 

Náklady (v Kč) 

materiál a drobný majetek        113 172 

nákup knih a časopisů   812 038 

energie 221 805 

opravy   24 801 

ostatní služby (telefony, SW, stravenky), cestovné   281 403 

mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)   6 599 280 

ostatní náklady (pojištění, daň)      45 195 

odpisy dlouhodobého majetku 84 001 
 

 celkem   8 181 695 

   

Hospodářský výsledek: výnosy = náklady 

   

Fond odměn ................................................................................................................................ 82 400 Kč 

FKSP ........................................................................................................................................ 141 654 Kč 

Fond reprodukce majetku ......................................................................................................... 140 019 Kč 

Fond rezervní ............................................................................................................................ 336 659 Kč 

  

 

   Organizace nemá k 31. 12. 

2021 žádné pohledávky a závazky po době 

splatnosti. Knihovna v roce 2021 získala  

z projektu MK – VISK úhradu placených 

databází na 8 měsíců v hodnotě 9 196 Kč  

a z projektu MK "Česká knihovna“ knihy  

v hodnotě 7 500 Kč.                                                                                                                                                                           
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5. ZÁVĚR 
 

 

   Věřili jsme, že po zcela 

zvláštním roce 2020 bude možné v roce 

2021 pracovat ve standardním režimu. 

Bohužel ani podmínky roku 2021 nelze 

označit jako standardní. Přesto knihovna 

svou funkci plnila velmi dobře. Zcela 

uzavřena bez možnosti poskytovat služby 

byla knihovna jen několik počátečních 

lednových dní (do 12. 1.). Poté bylo možné 

její služby využívat, i když dlouhou dobu 

s omezeními značně zhoršujícími komfort 

pro čtenáře. Snahou knihovny bylo 

udržovat provoz v maximální možné míře, 

kterou epidemiologická opatření 

umožňovala, přistupováno bylo např.  

i k rozvozu knih čtenářům domů. 

Procentuální poklesy hlavních parametrů 

oproti „předkoronavirové“ situaci (ve 

srovnání s rokem 2019) byly, podobně jako 

v roce 2020, přijatelné, funkci a činnost 

knihovny nijak neohrožující. Oproti roku 

2020 knihovna uspořádala více kulturních  

a vzdělávacích akcí pro veřejnost a pro 

školy. 

  

 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.  

 

V Říčanech, 17. 2. 2022 

 

Ing. Vladimír Levický 

ředitel Husovy knihovny Říčany, p. o. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Adresa:  

Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany 

Tel.: 323 602 654  

Identifikační číslo organizace (IČ):  

66002001 
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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.  

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. 

 

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  
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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 

 

 

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. 


