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ÚVOD 

Hodnotíme-li rok 2006 z pohledu jednotlivých útvarů a oddělení 
knihovny, jak je uváděno v souhrnech rozborů jednotlivými vedoucími, 
patří nesporně k úspěšným. Stálý zájem čtenářů o služby se projevuje 
nejen ve vysokém počtu absenčních a prezenčních výpůjček, ale zejména 
ve využívání studoven při práci s prameny, s internetem, při soustředě-
ném studiu vysokoškoláků denně až do pozdních nočních hodin. Nárůst 
ukazatelů můžeme sledovat i v oddělení zahraničních knihoven 
nebo v činnosti Technického ústředí knihoven. 

Zapojení do programů VISK bylo maximální a projekty se dočkaly 
uznání zařazením do jednotlivých účelových řad. Nelze to již říci o pro-
gramu VaV, kde projektu zaměřenému na bohemikální retrospektivu se 
z nedostatku „mezinárodního“ aspektu nedostalo uznání. Byl však přijat 
obdobný projekt v rámci Grantové agentury ČR. 

Rok 2006 znamenal také zlom při zpracování knihovních fondů. Již 
několik let usilovala knihovna o efektivní sdílenou katalogizaci ve spolu-
práci s Národní knihovnou v Praze a Vědeckou knihovnou v Olomouci. 
Lze říci, že až do této doby byly výsledky sporadické a pro brněnskou 
knihovnu neefektivní, přímo ztrátové. Změny, spočívající v práci v jedné 
bázi, a to Národní knihovny, přinášely náročnější postupy, aniž došlo 
k proklamované výhodě poměrného sdílení zpracovaných katalogizač-
ních záznamů z dalších knihoven. Byli jsme před rozhodnutím ze systému 
vystoupit. Po několika jednáních a změnách v postupu u spolupracujících 
knihoven došlo k nápravě, jak je uvedeno v dalších zprávách. 

Významnou je investice vložená do nákupu hospodářského objektu, 
vzdáleném 80 m od hlavní budovy knihovny. Po získání objektu do 
vlastnictví byly zahájeny projekční práce na dvě stavby – propojení obou 
budov instalačním koridorem k protažení sítí a komunikace s hlavní bu-
dovou a rekonstrukce objektu. Jde o stavbu z roku 1978, která by po re-
konstrukci měla mít v jednom podlaží 20 km regálových polic, ve dru-
hém podlaží se uvažuje s prostory na přemístění generálního katalogu, 
zařízením bibliokliniky a prostory pro uložení mikrofilmů a reformáto-
vaných novin. Knihovna by takto získala rezervy v uložení knihovních 
fondů na nejméně 50 let a mohla by přistoupit ke zrušení nevyhovujících 
depozitářů v Hostimi a Žerůtkách. 

Bohaté je působení z funkce krajské knihovny. Koordinace činností 
v kraji prostřednictvím osmi pověřených knihoven má vysoké standardy 
a mrzelo nás, že finanční zajištění regionálních funkcí mělo zdlouhavé 



administrativní řízení. Zdá se však, že i v tomto úseku došlo ke zlomu 
a stav by se měl stabilizovat. 

Do roku 2007 přecházíme s nižším stavem pracovníků. Zdá se, že 
dochází již k zúročení investic do automatizace knihovnických procesů 
a k výhodám plynoucím ze spolupráce mezi knihovnami, byť přírůstek 
a tedy i zpracování knihovního fondu narůstá, stejně jako výkonové uka-
zatele služeb. Rád vyslovuji jménem vedoucích i ředitele našim spolu-
zaměstnancům poděkování. 

Jaromír Kubíček 
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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně 

Sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno 

IČO: 00094943 

DIČ: CZ00094943 

Telefon: 541 646 111 

Fax: 541 646 100 

E-mail: mzk@mzk.cz 

Web: www.mzk.cz 

Služby pro veřejnost: po–pá 9.00–22.00 

 so 9.00–16.30 

 

 

Anglická knihovna, Německá knihovna, Rakouská knihovna 

Adresa: Solniční 12, 602 00 Brno 
Telefon: 541 646 321,3 
Fax: 541 646 300 
E-mail: zanas@mzk.cz 

 

Hudební knihovna 

Adresa: Solniční 12, 602 00 Brno 
Telefon: 541 646 311 
Fax: 541 646 300 
E-mail: studen@mzk.cz 

 

Technické ústředí knihoven 

Adresa: Solniční 12, 602 00 Brno 
Telefon: 541 646 301 
Fax: 541 646 300 
E-mail: tuk@mzk.cz 
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b) ZŘIZOVATEL 

Zřizovatelem Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK) je 
Ministerstvo kultury České republiky. Rozhodnutím ministra kultury 
č. 5/2002, ze dne 25. 2. 2002, bylo vydáno pod č. j. 2608/2002 úplné 
znění statutu MZK. Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. 12. 1993. 
Dle statutu v čele MZK je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 
kultury České republiky. 

MZK je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a pod-
mínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), knihovnou s universálním knihovním fondem doplně-
ným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond 
a historický fond. MZK plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském 
kraji. 

MZK hospodaří s majetkem podle zvláštních právních předpisů o hos-
podaření s majetkem České republiky. Majetek nabývá MZK pro stát k na-
plnění účelu a k zabezpečení činností, pro které je zřízena. V právních 
vztazích týkajících se majetku jedná knihovna vlastním jménem. Finanční 
hospodaření knihovny se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření 
státních příspěvkových organizací. 
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c) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 1 Útvar ředitele MZK (odd.) doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. 

 2 Odbor ekonomický Ing. Vladimír Peichl 

 2.1 Odd. informační soustavy Ing. Daniela Karlíková 
 2.2 Odd. provozu a investic Ing. Vladimír Peichl 
 2.3 Odd. technických provozů Věra Fialová 

 3 Odbor služeb Jana Shejbalová 

 3.1 Odd. absenčních služeb Jana Shejbalová 
 3.2 Odd. prezenčních služeb Mgr. František Holek 
 3.3 Odd. meziknihovních služeb Mária Manoušková 
 3.4 Odd. knihovních fondů Dagmar Primová 

 4 Odbor automatizace a informací RNDr. Blanka Sapáková 

 4.1 Odd. automatizace RNDr. Blanka Sapáková 
 4.2 Odd. bibliograficko-informační Mgr. Eva Buková 
 4.3 Odd. RETRO Mgr. Eva Tauwinklová 
 4.4 Odd. soub. katalogu čes. periodik PhDr. Miroslava Vrbňáková 

 5 Odd. periodik Mgr. Radka Chlupová 

 6 Odd. firemních a obchodních inf. PhDr. Martina Machátová 

 7 Odd. rukopisů a starých tisků Ing. Petr Žabička 

 8 Odbor doplňování a zpracování fondů Ing. Petr Žabička 

 8.1 Odd. doplňování fondů Mgr. Hana Rabušicová 
 8.2/3 Odd. jmenných autorit a popisu PhDr. Eliška Pospíchalová 
 8.4 Odd. věcného popisu Mgr. Eliška Vrbová 
 8.5 Odd. revize fondů PhDr. Věra Jelínková 

 9 Odd. knihovnictví Mgr. Jana Nejezchlebová 

 10 Odd. hudební PhDr. Štěpánka Studeníková 

 11 Odd. zahraničních knihoven PhDr. Darina Zanášková 

 12 Technické ústředí knihoven Dana Perstická 
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d) ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2006 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let – – – – 
21–30 let  12 24 36 22 
31–40 let  9 22 31 19 
41–50 let  5 31 36 22 
51–60 let 2 42 44 27 
61 let a více  5 10 15 10 
celkem 33 129 162 100,0 
 % 20 80 100,0  

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav 
k 31. 12. 2006 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % z toho knihovnické 
základní – 8 8 5 – 
vyučen 4 4 8 5 – 
střední odborné – 17 17 10 – 
úplné střední 7 5 12 8 – 
úplné střední odborné 6 61 67 41 46 
vyšší odborné – – – – – 
vysokoškolské 16 34 50 31 16 
celkem 33 129 162 100,0 62 

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2006 

 celkem 
průměrný hrubý měsíční plat 16 318 Kč 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů 
zaměstnanců v roce 2006 

 počet 
nástupy 18 
odchody 23 
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5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav 
k 31. 12. 2006 

doba trvání počet % 
do 5 let 36 22 
do 10 let 20 12 
do 15 let 34 21 
do 20 let 25 16 
nad 20 let 47 29 
celkem 162 100,0 

6. Jazykové znalosti zaměstnanců 

V organizaci nejsou stanovena vybraná místa s kvalifikačním poža-
davkem standardizované jazykové zkoušky včetně úrovně znalostí. Jazy-
kové znalosti se prokazují maturitním vysvědčením, resp. vysokoškolským 
diplomem. 
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e) ÚDAJE O MAJETKU 

Vymezení majetku 

Moravská zemská knihovna v Brně je příslušná hospodařit s majet-
kem, který nabyla k naplnění svého poslání a k zabezpečení činností 
a služeb, pro které byla zřízena. Tyto údaje jsou uvedeny ve Statutu Mo-
ravské zemské knihovny v Brně, který byl vydán Rozhodnutím ministra 
kultury České republiky dne 25. 2. 2002 pod č. j. 2608/2002. 

Moravská zemská knihovna spravuje: 

a) movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. 
Informace o knihovním fondu jsou uvedeny v příloze č. 1. 

b) movitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem. Jeho 
celková hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze 
(viz příloha č. 3) a k 31. 12. 2006 činí 76 396 365,39 Kč. 

c) nemovitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem. 
Jeho celková hodnota je uvedena na majetkových účtech v roz-
vaze (viz příloha č. 3) a k 31. 12. 2006 činí 515 324 828,40 Kč. 

d) jiné majetkové hodnoty, jejichž rozsah je dán inventárním sezna-
mem. Jejich celková hodnota je uvedena na majetkových účtech 
v rozvaze (viz příloha č. 3) a k 31. 12. 2006 činí 2 032 174,15 Kč. 

Moravská zemská knihovna odepisuje majetek lineární metodou podle 
odpisového plánu. Doby odepisování jsou stanovovány podle předpoklá-
dané životnosti jednotlivých předmětů při zařazování do užívání. 

Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze (viz příloha 
č. 3) a po lhůtě splatnosti dosahovaly výše 38 844,50 Kč. Upomínky byly 
zaslány 21 odběratelům. 
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f) ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 obdržela Moravská zemská 
knihovna v Brně příspěvek na provoz ve výši 70 565 tis. Kč. V průběhu 
roku 2006 byly uvolněny další neinvestiční prostředky ve výši 6 402 tis. Kč, 
které byly převážně vázány na programové projekty VaV, VISK a Česká 
knihovna. Z investičních systémových dotací v celkové výši 5 163 tis. Kč 
bylo použito 4 834 tis. Kč na pořízení objektu pro depozitní účely. Mi-
morozpočtové zdroje v celkové výši 2 227 tis. Kč byly získány od ÚSC 
(1 550 tis. Kč – Regionální funkce knihoven, 100 tis. Kč – publikace), 
od GA ČR (280 tis. Kč – projekt Noviny a časopisy ČR) a ze zahraničí 
(297 tis. Kč – příspěvek na rozvoj Anglické a Americké knihovny). 

Základní ukazatele hospodaření (v tis. Kč) 

ukazatel rozpočet 
schválený 

rozpočet 
po změnách 

skutečnost 
k 31. 12. 2006 

% 
plnění 

výnosy celkem 82 315 88 399 87 658 99,2 
v tom: výnosy z vlastní
 činnosti 

8 000 8 000 8 180 102,3 

 ostatní výnosy 650 650 284 43,7 
 dotace od 
 zřizovatele 

70 565 76 649 76 967 100,4 

 mimorozpočtové
 zdroje 

0 0 2 227  

náklady celkem 82 315 88 399 87 517 99,0 
v tom: spotřebované 
 nákupy 

18 100 21 474 20 893 97,2 

 služby 13 697 15 203 12 569 82,7 
 osobní náklady 41 700 42 870 44 313 103,4 
  z toho mzdy 30 446 31 300 32 254 103,0 
 ostatní náklady 915 931 1 928 207,1 
 odpisy 7 921 7 921 7 814 98,6 
hospodářský výsledek   +141  

Poznámka: údaje jsou uvedeny včetně programových projektů. 
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g) HODONOCENÍ A ANALÝZY 

1. Zdůvodnění rozpočtových opatření 

V rámci pravomoci správce kapitoly bylo v průběhu roku 2006 pro-
vedeno osm rozpočtových opatření o celkovém absolutním objemu 
11 565 tis. Kč, z toho 5 163 tis. Kč investičních. Úpravy schváleného roz-
počtu převážně spočívaly v poskytnutí účelových prostředků na progra-
mové projekty. V důsledku uvedené skutečnosti prováděla MZK postupně 
rozpočtová opatření navýšením výnosů a úměrným zvýšením nákladů. 
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2. Vyhodnocení výnosů a nákladů 

Vyhodnocení výnosů (v tis. Kč) 

Celkové výnosy 

položka skutečnost % k 3 celkových výnosů 
výnosy z vlastní činnosti 8 180 9,33 
ostatní výnosy 284 0,33 
dotace 76 967 87,80 
mimorozpočtové zdroje 2 227 2,54 
celkem 87 658 100,00 

Výnosy z vlastní činnosti 

položka skutečnost % k 3 vlastních výnosů 
fotoslužby 286 3,50 
publikace 95 1,16 
ztráty a bloky 2 702 33,03 
rešerše 20 0,24 
MMVS 468 5,72 
pronájmy 858 10,49 
TÚK (včetně nákladů) 3 751 45,86 
celkem 8 180 100,00 

Ostatní výnosy 

položka skutečnost % k 3 ostatních výnosů 
změna stavu zásob –15 5,28 
aktivace materiálu a zboží 148 52,11 
úroky 6 2,10 
kurzové zisky 1 0,35 
zúčtování fondů celkem   
v tom: fond odměn   
 rezervní fond   
 FRM   
jiné ostatní výnosy celkem 144 50,70 
v tom: knihovnické kurzy 90  
 restaurování 24  
 zpracování dat pro ÚSC 20  
 provize od PF 9  
 povolení k vývozu 1  
celkem  284 100,00 
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Vyhodnocení nákladů (v tis. Kč) 

položka skutečnost % k 3 celkových nákladů 
nákupy celkem 20 893 23,88 
z toho: knihy 7 547 8,62 
 materiál 2 594 2,97 
 odpisy DHIM 928 1,06 
 energie 5 697 6,51 
 knihařské práce, vazby 1 115 1,28 
 zboží TÚK 3 012 3,44 
služby celkem 12 569 14,36 
z toho: opravy a údržba 1 571 1,80 
 cestovné 216 0,25 
 nájemné 327 0,37 
 ostatní služby včetně
 stravování 

7 379 8,43 

 doprava 176 0,20 
 poštovné, telefony,
 internet 

2 900 3,31 

osobní náklady 44 313 50,63 
z toho: mzdy 32 254 36,85 
daně a poplatky 16 0,02 
ostatní náklady 1 912 2,18 
odpisy 7 814 8,93 
celkem 87 517 100,00 
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3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování 
činnosti MZK 

Mimo schválený rozpočet byly v průběhu roku uvolněny neinvestiční 
účelové prostředky ve výši 6 402 tis. Kč (včetně 318 tis. Kč – převod z RF 
MK ČR), investiční účelové dotace na projekty v objemu 329 tis. Kč a na 
nákup objektu v částce 4 834 tis. Kč. 

Přehled poskytnutých dotací (v tis. Kč) 

druh dotace neinvestiční investiční systémová 
provoz objektu MZK 71 305 4 834 
VISK 1 254 129 
VaV 1 330 200 
Česká knihovna 2 918  
Bohemika 160  
dotace celkem 76 967  
mimorozpočtové zdroje 2 227  
zdroje celkem 79 194 5 163 

 

Přidělené neinvestiční a investiční systémové dotace ze státního roz-
počtu byly plně vyčerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací. 
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4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 

Plán práce na přepočtený stav 171 osob nebyl překročen. Stanovené 
mzdové prostředky byly čerpány na 100,0 %, závazný ukazatel byl dodr-
žen. Překročené náklady byly čerpány podílem mezd z mimorozpočtových 
zdrojů (GA ČR – 110 tis. Kč a Regionální funkce knihoven – 881 tis. Kč). 
Průměrný plat činil 16 318 Kč. 
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5. Výzkum a vývoj 

Přehled poskytnutých dotací (v tis. Kč) 

poskytnuté dotace neinvestiční investiční systémová 
VISK 1 254 129 
VaV 1 330 200 
Česká knihovna 2 918  
GA 280  

Programy Ministerstva kultury ČR – Odbor umění a knihoven 

Veřejné informační sítě knihoven (VISK) v roce 2006 

VISK 2 
Mimoškolní vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje 
řešitelka Michaela Shejbalová 

MZK pokračovala v roce 2006 v organizování základních kurzů práce 
s informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Bylo organizováno 
osm typů kurzů, vedle základních ECDL byl nově zařazen kurz Práce 
s obrázky a Informační zdroje pro knihovníky. Kurzy probíhaly formou 
jednodenních prezentací v týdenních intervalech. Kurzů se účastnili pře-
vážně knihovníci z veřejných městských, místních a obecních knihoven, 
kteří po absolvování zpracovávali závěrečné testy. Přednášeli lektoři, se 
kterými spolupracuje MZK už několik roků, mají odborné zkušenosti 
a znalosti a dobré pedagogické schopnosti. Zpětná vazba byla zajišťována 
formou dotazníku. 

Celkem bylo v roce 2006 realizováno 13 kurzů v rozsahu 240 vy-
učovacích hodin, kterých se zúčastnilo 146 posluchačů. 

VISK 3 
Zlepšení přístupu k Internetu v Moravské zemské knihovně 
řešitel Ing. Petr Žabička 

Cílem projektu bylo zlepšení vybavení studoven zahraničních kniho-
ven v přístupu na internet. Z přidělené dotace byly zakoupeny čtyři po-
čítače včetně 19" LCD monitorů. Dvě PC byly umístěny do studovny 
Anglické knihovny, po jednom do Rakouské a Německé. Tyto počítače 
částečně nahradily stávající, již nevyhovující počítače pro veřejnost. 



 21

V rámci projektu se podařilo připravit infrastrukturu pro připojení 
k síti EDUROAM. 

VISK 5 
Retrokonverze monografií a seriálů v MZK Brno 
řešitelka RNDr. Blanka Sapáková 

Cílem projektu bylo při respektování standardů zpracování 1 000 titulů 
periodik a 10 000 monografií, které jsou uloženy v depozitářích MZK. 

Při retrokonverzi periodik se postupovalo podle katalogu periodik 
z let 1951–1996. Vyhledávaly se nezpracované záznamy a popisovaly 
se do báze MZK, exempláře se zjišťovaly v našem naskenovaném lístko-
vém katalogu. V monografiích se navázalo na probíhající retrokonverzi 
a postupovalo se od roku 1993 až k roku 1986. V rámci projektu se také 
slučovaly záznamy – pokud byl zjištěn výskyt identického titulu mono-
grafie ve fondech tří dříve samostatných knihoven tvořících dnes MZK, 
byly tyto záznamy staženy na jedno sysno s evidencí všech dostupných 
seriálů. 

V rámci tohoto projektu bylo v roce 2006 zpracováno 1 178 záznamů 
periodik včetně rozpisu exemplářů a 15 039 monografií. Záznamy byly 
předávány 1H měsíčně do Souborného katalogu ČR. 

VISK 6 
Digitalizace rukopisů z fondu MZK v Brně v roce 2006 
řešitelka Mgr. Lenka Baručáková 

V roce 2006 pokračovala Moravská zemská knihovna v Brně v rámci 
podprogramu VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica v digitalizaci 
rukopisů z unikátní bohemikální sbírky tzv. mikulovské dietrichsteinské 
knihovny. Tuto sbírku získala MZK v roce 1944 a odborně zkatalogizo-
vala. Dnešní soubor obsahuje 116 rukopisů. Mikulovská sbírka přitahuje 
bohatstvím svých bohemik a zejména husistik zájem všech našich předních 
badatelů. Moravská zemská knihovna je si vědoma unikátnosti sbírky, kte-
rou je třeba uchovat a chránit, ale zároveň ji uživatelsky zpřístupnit. 

K 23 již plně zdigitalizovaným rukopisům z mikulovské sbírky v le-
tošním roce připojila sedm obsahově zajímavých titulů a také čtyři ilu-
minované rukopisy z našeho kmenového fondu. 
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VISK 7 
Zpřístupňování a archivace ohrožených dokumentů 
řešitelka Mgr. Radka Chlupová 

V roce 2006 byly z projektu VISK 7 – Kramerius převedeny do mik-
rofilmové podoby čtyři ohrožené tituly moravik a u pátého započalo 
snímkování. Dosnímkování je plánováno v roce 2007. Mikrofilmy byly 
nasnímány ve všech třech kopiích (archivní, matriční a uživatelská). Při 
výrobě mikrofilmů byly dodrženy výrobní parametry dané doporučenými 
normami ISO. 

Mikrografické pracoviště MZK získalo z projektu finanční prostředky 
na spotřební materiál potřebný ke snímkování, ale také k uchovávání 
hotových mikrofilmů. 

U firmy Elsyst Engineering byla zadána výroba digitalizované podoby 
Lidových novin 1907–1914. 

Bibliografické informace o nasnímkovaných titulech jsou evidovány 
v databázi fondu MZK a jsou zasílány informace do databáze CZROMM. 

Uživatelské kopie jsou zpřístupňovány a jsou zajišťovány výpůjční 
služby a reprografické služby i pro potřeby služby MVS. 

VISK 8/B 
Využití moderních komunikačních protokolů pro propojení MZK a JIB 
řešitel Ing. Petr Žabička 

Cílem projektu bylo umožnit zpřístupnění katalogu MZK prostřed-
nictvím protokolu OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Meta-
data Harvesting). Tento protokol zajišťuje zpřístupnění záznamů jejich 
dávkovým předáním poskytovateli služeb, např. JIB. Zároveň zajišťuje 
i pravidelné automatické aktualizace na straně poskytovatele služeb. Dal-
ším cílem bylo ověření připravenosti JIB ke komunikaci prostřednictvím 
tohoto protokolu. 

Dotace umožnila zakoupení licence OAI. 

VISK 9 
Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2006 
řešitelka PhDr. Eliška Pospíchalová 

Základním cílem projektu bylo vytvořit infrastrukturu pro koopera-
tivní tvorbu, využívání a sdílení souboru národních autorit mezi NK ČR 
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a MZK a zároveň obohacení záznamů NK o autority, které zatím součástí 
báze národních autorit nejsou. 

Znatelného pokroku oproti předchozímu roku se dosáhlo při čištění 
rejstříků báze MZK a jejich synchronizace s bází národních autorit, v části 
jmenných autorit pro osobní jména je již uskutečněno 664 423 propo-
jení, což je 73,03 % z celkového počtu 909 753 záhlaví a v rejstříku 
jmenných autorit pro korporace je již propojeno 74 586 záhlaví, tj. 
84,13 % z jejich celkového počtu 88 660. Harmonizace autoritních he-
sel se v roce 2006 dotkla 69 824 jmenných záhlaví v bibliografických 
záznamech báze MZK. 

Česká knihovna 
řešitelka Dana Perstická 

Projekt Česká knihovna Ministerstva kultury ČR na podporu nákupu 
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy 
a kritiky završil v roce 2006 osmý ročník. Nositelem projektu byla stejně 
jako v minulých letech Moravská zemská knihovna v Brně – Technické 
ústředí knihoven. 

Pro osmý ročník vybrala rada MK ČR 90 titulů od 24 nakladatelů 
a z těch si 609 profesionálních veřejných a vysokoškolských knihoven 
na základě anotovaných seznamů objednalo publikace ve stanoveném 
finančním limitu 4 000 Kč a v rezervě tři libovolné tituly. 

První zásilky knih byly knihovnám vyexpedovány v červnu 2006. 
V průběhu roku byly knihy zaslány 67 kontaktním místům a 163 jednot-
livým knihovnám. Expedice titulů dodaných od nakladatelů v prosinci 
2006 a titulů rezervy proběhne v 1. čtvrtletí 2007. 

Osmý ročník České knihovny opět přispěl ke zkvalitnění fondů kniho-
ven, a rozšířil tak jejich nabídku čtenářům o 14 157 svazků hodnotných 
děl původní české literatury. 

Veškeré informace o projektu byly zveřejněny na webových stránkách 
MZK a v elektronické konferenci Knihovna. 
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Věda a výzkum v roce 2006 

VaV 2004–2010 
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně 
řešitel Ing. Petr Žabička 

V oblasti historických fondů bylo v roce 2006 zpracováno 15 501 zá-
znamů a k 31. 12. 2006 je již zpracováno celkem 50 338 bibliografických 
záznamů. 

Katalogizace všech typů dokumentů probíhá ve formátu MARC 21, 
výjimku tvoří jen nehudební rukopisy, kde je primárním katalogizačním 
formátem formát MASTER a v databázi historických fondů se nachází 
pouze velmi stručný záznam. V případě starých tisků se jedná vždy o tzv. 
exemplářový popis. 

Při katalogizaci probíhá již poměrně rutinně i digitalizace vybraných 
částí knih, zejména titulních listů, a několik svazků dokonce v úplnosti. 
Byly zdigitalizovány také litografie ze Schramovy sbírky. 

Vedle katalogizace grafických sbírek pokračovala i časově nároč-
nější katalogizace map z Mollovy sbírky, kterých bylo letos zpracováno 
2 104. 

Na úseku hudebnin bylo vytvořeno 779 záznamů starých hudebních 
tisků a také byla zpracována celá unikátní sbírka hudebních mikrofilmů, 
čítající 933 záznamů. 

V letošním roce došlo k několika zásadním krokům, směřujícím k roz-
šíření povědomí o historických fondech Moravské zemské knihovny. 
Nejprve bylo do databáze Manuscriptorium naimportováno přibližně 31 
tis. záznamů o historických fondech MZK a později došlo i k poskytnutí 
téměř všech záznamů (cca 47 tis.) historických fondů do Souborného 
katalogu ČR. 

Grantová agentura Akademie věd 

GAČR 2006–2008 
Noviny a Časopisy České republiky – jejich stav v paměťových 
institucích a zpracování 
řešitel doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. 

Rok 2006 byl prvním rokem řešení projektu Grantové agentury ČR 
č. 409/06/1172. Cílem je zpracování časopisů z období 1919–1945. 
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K tomu účelu byly vyexcerpovány archivní fondy Ministerstva vnitra v Pra-
ze, Státního zastupitelství v Praze a Brně, Policejního ředitelství v Praze 
a Brně. Dalším zdrojem informací byly pak specializované bibliografie 
periodik pro některé obory. Metodou de visu byla prováděna bibliogra-
fická heuristika jednotlivých časopiseckých titulů v ústředních a krajských 
vědeckých knihovnách, krajských a okresních muzeích a státních okres-
ních archivech. Výsledky excerpce jsou zveřejněny v databázi (http://www. 
mzk.cz/katalogy/per), kde přibylo 7 630 nových titulů a knižně – byly 
vydány tři svazky bibliografie: 

KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 1. 
Bibliografie. Sv. 1. A–K. Brno, 2006. 525 s. 
ISBN 80-86249-36-0 
 
KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 1. 
Bibliografie. Sv. 2. L–S. Brno, 2006. 544 s. 
ISBN 80-86249-37-9 
 
KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 1. 
Bibliografie. Sv. 3. Š–Ž. Brno, 2006. 446 s. 
ISBN 80-86249-38-7 

http://www/
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6. Financování reprodukce majetku v ISPROFIN 

MZK v roce 2006 zakoupila objekt pro uložení knihovních fondů 
v ceně 15 000 tis. Kč. Prostřednictvím ISPROFIN byla zřizovatelem při-
dělena systémová dotace ve výši 4 834 tis. Kč. 

 

7. Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované 
MZK 

V roce 2006 neposkytovala MZK žádné finanční prostředky. 

 

8. Programy Evropských společenství 

V roce 2006 nečerpala MZK finanční prostředky z těchto programů. 

 

9. Spolupráce se zahraničím 

MZK je členem a účastní se jednání: 

˜̃̃   IGeLU (International Group of ExLibris Users), Itálie 
Organizace sdružuje knihovny používající produkty firmy ExLibris 
(v našem případě knihovní systém ALEPH) a zastupuje je při jed-
nání o dalším vývoji produktu s firmou ExLibris. Členský příspě-
vek EUR 220. 

˜̃̃   LIBER (The Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche), 
Dánsko 
Organizace sdružující evropské vědecké knihovny. Členství s se-
bou přináší možnost účasti na odborných konferencích pořádaných 
LIBER a zejména i přístup k čtvrtletně publikovanému periodiku 
LIBER Quarterly. Členský příspěvek DKK 1 376. 

˜̃̃   IAML (International Association of Music Libraries Archives and 
Documentation Centres), Holandsko 
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Organizace sdružující knihovny a další instituce s hudebními 
fondy. Součástí členství je mimo jiné i přístup k periodiku Fontes 
artis musicae. Členský příspěvek EUR 55. 

Členství MZK v uvedených institucích je na dobu neurčitou. Věcný 
přínos pro MZK v rámci výzkumného záměru Historické fondy plně ko-
responduje s vynaloženými náklady. 

 

10. Mezinárodní konference a zahraniční cesty 

V roce 2006 bylo realizováno 11 zahraničních služebních cest, kte-
rých se zúčastnilo sedm zaměstnanců. Náklady na tyto cesty činily v pře-
počtu 112 075,50 Kč, z toho doprava 25 802,50 Kč, ubytování 27 786 Kč 
a stravné 58 487 Kč. 

O jednotlivých cestách byly zpracovány zprávy a výsledky vyhodno-
ceny s cílem přínosu při řešení výzkumných úkolů, respektive aktuální 
odborné problematiky. Cesty pokládáme za účelné a prospěšné v rámci 
odborné činnosti MZK včetně vynaložených nákladů. 

 

11. Rezervní fond 

V roce 2006 byly do rezervního fondu převedeny účelové prostředky 
ze zahraničí v celkové výši 86 tis. Kč. 

 

12. Přehled hospodářských činností 

MZK nevykonávala žádnou hospodářskou činnost. 

 

13. Hospodářský výsledek 

Provoz MZK v roce 2006 lze hodnotit jako úspěšný v plnění základ-
ních funkcí knihovny jak vůči odborné veřejnosti, tak i v řešení vnitřní 
problematiky. V průběhu třetího čtvrtletí roku 2006 se MZK dostala do 
pozice záporného výsledku hospodaření. Tato skutečnost byla ovlivňována 
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zejména nižšími výnosy v oblasti služeb, ne zcela pokrytými náklady na 
zvýšení cen energií a nerovnoměrným čerpáním účelově vázaných fi-
nančních prostředků. 

Vzhledem k tomu, že poslední čtvrtletí roku 2006 bylo po stránce 
spotřeby energií méně náročné proti předpokladu, a také proto, že tržby 
z prodeje služeb značně stouply s ohledem na zvýšení počtu uživatelů 
knihovny a že zřizovatel částečnou dotací pokryl předpokládanou de-
betní hodnotu výsledku hospodaření, skončila MZK ke konci roku 2006 
kladným výsledkem hospodaření, a to ve výši 140 537,13 Kč (viz příloha 
č. 4). 
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h) SLUŽBY – PŘEHLEDY ČINNOSTI MZK 

1. Útvar ředitele 

Řídící práce spočívaly v naplňování programu MZK, vyplývajícího 
z jejího statutu, a to prostřednictvím pravidelných porad vedení a přená-
šením informací náměstky na poradách jednotlivých útvarů. 

Nový Zákoník práce se promítl do legislativních materiálů knihovny 
jednak při zpracování nové Kolektivní smlouvy, a také přípravou k pře-
pracování interních směrnic – NŘ 10 Uzavírání dohod, NŘ 12 Pružná 
pracovní doba, NŘ 13 Systém zpracování účetnictví, NŘ 22 Vnitřní pla-
tový předpis, NŘ 25 Zadávání zakázek malého rozsahu. 

Na personálním úseku se průběžně prováděly potřebné agendy. Počet 
zaměstnanců k 31. 12. 2006 činil 162 plných úvazků (plánovaný limit 
byl 171 zaměstnanců). Celkový pohyb zaměstnanců byl proti dřívějším 
letům nižší, když bylo přijato 18 zaměstnanců a v průběhu roku odešlo 
23 zaměstnanců. 

Úsek interního auditu se zaměřil na inventarizaci SW v sestavě jed-
notlivých počítačů. Při tom se otázky možných rizik promítly i do sou-
stavy interních směrnic. 

Hlavní investiční akci se po dvouletém jednání se zřizovatelem po-
dařilo realizovat. Spočívala v nákupu objektu pro ukládání knihovních 
fondů. Zahájeny byly projektové práce, a to na dvou stavbách – insta-
lačním koridoru a rekonstrukci objektu. 
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2. Ekonomický odbor 

Činnost oddělení informační soustavy a oddělení provozů a investic 
se odráží v bodech e) až g) 1. až 4. této zprávy. 

Služební automobily 

Provedeno bylo 92 celodenních jízd dvěma služebními automobily, 
kterými bylo najeto 32 531 km. 

Expedice 

Bylo odesláno 11 717 zásilek, z toho 828 balíků, přijato 2 515 balíků. 

Oddělení technických provozů 

V oddělení bylo zpracováno 5 104 vazeb, opraveno 428 knih a novin, 
byl proveden tisk 746 tis. listů formátu A4, bylo nasnímkováno a zkopí-
rováno 80 filmů (30 709 snímků). Na úseku konzervace bylo zpracováno 
10 svazků starých tisků a vyvázáno 17 svazků bibliofílií. 
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3. Odbor služeb 

Ve výpůjčních a informačních službách se stále drží základní trend 
vysokých ukazatelů výkonnosti, jak byl nastartován novou budovou a mo-
derním technologickým prostředím knihovny. 

V letošním roce byla nainstalována nová vyšší verze ALEPHu 500, 
která byla pro pracovníky velmi náročná jednak proto, že testovací báze 
byla přístupná velmi krátkou dobu a ještě za plného provozu, jednak 
proto, že se celkově změnila jednotlivá okna modulu cirkulace, což si 
vyžádalo obrovské úsilí všech pracovníků služeb na zvládnutí této nové 
verze. 

Činnost výpůjčního oddělení se soustředila opět na další vymáhání 
nedobytných pohledávek čtenářů. Bylo posláno 450 advokátních smírů, 
na které reagovalo 208 čtenářů, čímž se do knihovny vrátilo 618 půjče-
ných svazků. Přesto, že knihovna má nastaven výpůjční systém tak, že 
čtenář, pokud do 14 dnů po uplynutí výpůjční lhůty nevrátí výpůjčku, 
nemá možnost si dál objednávat, že čtenáři dostávají oznámení o blíží-
cím se konci výpůjční doby a že knihovna posílá upomínky, nedaří se 
nám dostat všechny výpůjčky od čtenářů zpět. 

Vedoucí směn pokračovaly na získávání publikací za ztráty a 28 
ztracených výtisků bylo nahrazeno stejnými exempláři. 

Na úseku bibliografických informací bylo zpracováno 105 záznamů 
do báze ANL a dále bylo zpracováno 566 záznamů ikonografií. 

Ve volném výběru je umístěno celkem 43 472 knihovních jednotek. 
Přírůstek za rok 2006 činil 5 603 svazků. Průběžně se pokračovalo v pře-
lokování chybných řazení u pozdě vrácených knih a vyřazování knih s lo-
kací 1. V červenci a srpnu proběhla revize volného výběru a příruček ve 
všeobecných studovnách. Bylo zrevidováno 18 993 svazků knih a 758 
titulů časopisů. Prezenčně bylo půjčeno 72 016 knih a časopisů, z toho 
496 map, ikonografií a elektronických dokumentů. Nevyzvednutých do-
kumentů připravených k půjčení bylo 6 198. 

Na úseku MVS jsme od 1. 1. 2006 zvýšili poplatky za kopie článků 
ze zahraničí na jednorázových 200 Kč za článek, což mělo vliv na sní-
žení počtu objednávek. 

S přechodem na vyšší verzi systému ALEPH na úseku MVS došlo ke 
změnám technického vybavení, kdy došlo k výměně operačního systému 
Windows 98 za Windows XP a laserová tiskárna byla nahrazena výkon-
nější. Dosavadní Minolta nebyla kompatibilní s Windows XP a nebylo 
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na ni možno tisknout z PC. Taktéž byl vyměněn scanner formátu A3 pro 
služby VPK za nový a pro pasivní MVS byla dodána nová tiskárna na 
žádanky. 

Pro knihovnu Univerzity obrany bylo zdarma zajištěno 266 výpůj-
ček knih a kopií článků ze zahraničí. 

V oddělení knihovních fondů bylo do depozitáře v Nesovicích zpro-
vozněno připojení ADSL a tisk žádanek převeden přímo do skladu, a tím 
bylo umožněno průběžné denní vyhledávání a z ekonomického hlediska 
bylo možno zrušit jednu ze dvou týdenních jízd do depozitáře pro vý-
půjčky. Pracovníci skladu v budově MZK opět stěhovali z depozitáře 
Žerůtky fond označený III – celkem 830 bm a z depozitáře Nesovice 
velký formát, fond označený Skř. 7 a 10 – celkem 12 bm. 

V době letního provozu prováděli pracovníci číselnou revizi ve skla-
dech, která odstraňuje chybné řazení vzniklé chybným popisem nebo 
adjustací. 

Vazba publikací doznala opět změny, kdy jsme ukončili smlouvu s kni-
hařskou dílnou ve Křtinách a navázali spolupráci s knihaři v Ostravě. 

Výpůjčky 

V půjčovně bylo podáno 498 158 objednávek, vyřízeno bylo 422 760 
požadavků, což je téměř 85 % kladně vyřízených objednávek. Z připra-
vených dokumentů si čtenáři nevyzvedli 46 761 svazků, které byly vrá-
ceny zpět do skladu. 

Výpůjčky ze skladiště 

výpůjčky 2004 2005 2006 
mimo knihovnu 450 657 374 703 349 641 
prezenčně ve studovnách 77 030 85 053 73 119 
celkem 527 687 459 756 422 760 

Dovoz výpůjček z depozitářů 

depozitář 2004 2005 2006 
Hostim 168 180 150 
Nesovice 14 988 13 280 25 100 
Žerůtky 15 320 9 350 9 800 
celkem 30 476 22 810 35 050 



 33

Čtenáři 

29 098 evidovaných čtenářů v letošním roce znamená mírný pokles 
počtu těchto čtenářů. Naopak vzrostl počet uživatelů, kteří si zakoupí jed-
norázovou průkazku a během jednoho dne si pro vlastní potřebu okopí-
rují nebo naskenují materiály, které ke studiu potřebují. Všeobecné stu-
dovny navštívilo 404 292 čtenářů, půjčovnou prošlo 280 235 čtenářů. 

Čtenáři v jednotlivých kategoriích 

kategorie čtenářů 2004 2005 2006 
AU organizace, ústavy 172 171 174 
A vědečtí pracovníci a VŠ učitelé 440 402 341 
B čtenáři s VŠ vzděláním 5 733 6 827 6 371 
Ba studenti humanitních oborů VŠ 8 526 9 138 8 880 
Bb studenti užitých věd VŠ 11 052 9 706 8 416 
Bc studenti vyšších odborných škol 897 973 907 
C absolventi středních či učňovských škol 2 215 2 021 1 866 
D studenti středních škol 1 040 921 706 
Da dálkově studující VŠ 535 843 976 
Ak zaměstnanci knihovny 212 221 204 
 cizinci 212 221 237 
 MVS 348 346 341 
celkem 33 688 31 790 29 098 

Meziknihovní výpůjční služby 

Systém SUBITO v letošním roce zdražil poplatky za výpůjčku knihy 
na 14,00 € a za kopii článku na 8,50 €, koncem roku se opět vrátili k pů-
vodní ceně u kopií z článků bez licenčních poplatků na 5,00 €. Touto 
cestou jsme získali 715 článků a 206 kopií dokumentů z bází Free Full 
Text. Celkem bylo ze zahraničí půjčeno 1 083 dokumentů náhradou za 
výpůjčku a 1 056 dokumentů v klasické podobě. 

Za výpůjčky byla vybrána částka 459 724 Kč. 

Odesláno jiným knihovnám 

 2004 2005 2006 
vnitrostátně 6 109 6 960 6 335 
do zahraničí 209 215 137 
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Výpůjčky z jiných knihoven 

 2004 2005 2006 
z ČR objednáno 2 842 2 427 1 817 
z ČR zapůjčeno 1 559 1 479 1 331 
ze zahraničí objednáno 3 502 3 151 2 368 
ze zahraničí zapůjčeno 3 146 2 946 2 144 
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4. Odbor automatizace a informací 

Automatizace 

Rok 2006 byl významný přechodem na novou vyšší verzi ALEPHu 
500. Ještě v prvních měsících roku probíhala příprava a přechod na 
verzi 16 se uskutečnil v květnu 2006. Nová verze ALEPHu přinesla vedle 
optimalizace některých činností i určité problémy, spojené s vyššími 
hardwarovými nároky. Striktní požadavek na provoz pod operačním sy-
stémem Windows XP si vyžádal obměnu části pracovních stanic. Část 
počítačů byla vyměněna, ale z větší části se počítače pouze povyšovaly, 
aby vyhověly vyšším požadavkům. S jejich obměnou se bude pokračovat 
i v příštím roce. Nová verze ALEPHu přinesla také požadavek na kvalitu 
monitorů (minimální rozlišení monitoru 1 024H768) a změnu v zobra-
zování oken v modulu půjčování a katalogizace a 17" monitory přestaly 
být uživatelsky vhodné. S obměnou monitorů bylo nutno začít hned po 
přechodu na novou verzi. Nejprve u okének v půjčovně a postupně 
u dalších pracovníků se staré CRT 17" monitory nahrazovaly 19" LCD. 
Do konce roku se podařilo v zásadě potřebu větších monitorů pokrýt. 

Další činnosti navazovaly: 

˜̃̃   Na stránkách katalogu MZK byla zprovozněna Tematická mapa 
fondu, která zatím obsahuje informace o dokumentech zpraco-
vaných od roku 2004. Je určena všem zájemcům z řad čtenářů, 
knihovníků a nakladatelů, kteří chtějí získat rychlou informaci 
o tematickém profilu fondů MZK bez podrobných bibliografic-
kých informací. 

˜̃̃   Pravidelně jsou zasílány záznamy do souborného katalogu. 
Každý týden jsou automaticky odeslány nově zpracované 
záznamy a záznamy z retrokonverze jednou měsíčně. Odesílány 
jsou i záznamy z retrokonverze periodik. 

˜̃̃   V depozitáři v Nesovicích bylo zprovozněno připojení ADSL a tisk 
žádanek převeden přímo tam. Tak je možné průběžně během 
celého týdne vyhledávat. 

˜̃̃   Ve druhé polovině roku přešel ekonomický odbor na novou 
techniku a na vyšší verzi ekonomického systému FENIX. 

˜̃̃   V rámci výzkumného záměru Historické fondy MZK v Brně byl 
zprovozněn nový server, který slouží pro zpřístupnění výsledků 
výzkumu. 

˜̃̃   V budově na Solniční 12 se podařilo zrychlit připojení internetu 
na 100 Mb/s. 



 36

˜̃̃   Byla nainstalována nová verze software pro samoobslužnou vý-
půjční stanici (SelfCheck) v Anglické knihovně. 

˜̃̃   Během roku docházelo k poruchám stanic SUN RAY, které slouží 
čtenářům ve studovnách. Devět z nich nebylo možno opravit 
a byly vyřazeny. Protože stanice Sun RAY byly pořízeny v jed-
nom roce, dá se podobný trend očekávat i v budoucnu. 

˜̃̃   Na konferenci Knihovny současnosti 2006 v Seči zajistili pracov-
níci instalaci a provoz počítačové sítě s připojením k internetu, 
instalaci a provoz prezentační techniky. 

Pracovníci automatizace udržovali v provozu celý systém výpočetní 
techniky. Zajišťovali chod ALEPHu po přechodu na novou verzi, tvorbu 
nových tiskových šablon a výstupů, nastavení webových stránek, prová-
děli individuální podporu knihovníků, opravy a výměnu počítačů, instalace 
nových Windows XP a údržbu podle potřeby. 

Bibliograficko-informační činnosti 

Budování databází 

V bibliograficko-informačním oddělení bylo zpracováno a uloženo 
celkem 2 870 záznamů, z toho 2 734 pro ANL ČNB (analytický 
popis článků) a 136 pro databázi REGO (regionální osobnosti). 
Pokračovala katalogizace historických map (Mollova sbírka) ve 
formátu MARC 21 a bylo zpracováno 408 dokumentů. 

Rešerše 

V oddělení 4.2 bylo zpracováno 54 rešerší a 129 písemných infor-
mací, čtenářům bylo poskytnuto 55 individuálních konzultací. Po celý 
rok se tři pracovnice oddělení podílejí na informační činnosti u hlavního 
informačního pultu v půjčovně. 

Exkurze a školení 

Uskutečnilo se devět exkurzí pro 129 zájemců především z brněn-
ských vysokých a středních škol. Proběhlo 14 školení, zajišťovaných pra-
covníky oddělení 4.1 a 4.2, zaměřených na vyhledávání a orientaci ve 
WWW OPACu systému ALEPH, zahraničních elektronických informač-
ních zdrojích v MZK se zaměřením na EBSCO a českých elektronických 
informačních zdrojích. Školení se prováděla zčásti ve studovně elektro-
nických médií, zčásti u terminálů ve studovnách a zúčastnilo se jich 29 
čtenářů. 
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Studovna AVM 

Studovnu elektronických médií navštívilo 9 253 čtenářů, bylo půjčeno 
674 knih a CD. Pracovníci pokračují v pravidelných školeních a indivi-
duálních instruktážích pro nové uživatele. 

Retrokonverze 

Oddělení 4.3 a 4.4 pokračovala v roce 2006 na retrokonverzi knihov-
ního fondu a celkem bylo zpracováno 12 347 nových záznamů monografií 
a 1 176 seriálů. 

Databáze periodik byla průběžně doplňována a aktualizována. Celkem 
bylo vytvořeno 7 630 nových záznamů. 
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5. Oddělení periodik 

Na úseku oddělení periodik nedošlo během roku 2006 k žádným mi-
mořádným změnám. Sledované ukazatele se držely přibližně na loňských 
hodnotách. 

Studovna vázaných novin 

Počet půjčených vázaných novin byl 10 813, počet výpůjček mikro-
filmů a mikrofiší 1 428. Návštěvnost byla přibližně stejná jako v před-
cházejícím roce 10 259 čtenářů. Vyhledávání požadavků a zhotovování 
kopií probíhá maximálně do 20 minut. Požadavky na tištěné kopie z mik-
rofilmů jsou vyřizovány většinou do druhého dne nebo dohodou podle 
množství. Bylo zhotoveno 23 980 xerokopií. 

Výpůjčky Studovny vázaných novin 

 2004 2005 2006 
vázané noviny 10 982 10 813 8 604 
mikrofilmy a mikrofiše 2 743 2 869 1 428 

Zpracování seriálů 

Bylo zpracováno a do fondu zařazeno 9 677 knihovních jednotek, 
z toho 2 813 tzv. „nepravých periodik“ (včetně iterací, aktualizací), mimo 
tištěné seriály bylo zpracováno 303 mikrofilmů a 508 CD-ROMů. Adju-
stací prošlo 9 677 svazků. Knihařsky svázáno bylo 3 317 svazků, v kni-
hařské dílně 64 svazků. Zpracovaných darů bylo 604 svazků. 

Docházejících titulů bylo celkem 5 264; časopisů 3 622 (2H ročně 
a častěji) a 1 642 ostatních pokračujících zdrojů. Českých titulů bylo 4 971, 
zahraničních 293. V roce 2006 začalo do knihovny docházet 1 236 no-
vých titulů a 134 titulů bylo ukončeno – jedná se o tituly dále nevychá-
zející nebo o ukončený odběr knihovnou. 

Zpracování – katalogizace periodik (svazků) 

 2004 2005 2006 
časopisy 7 195 6 805 8 866 
ostatní dokumenty 750 998 811 
celkem 7 975 7 803 9 677 
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Ostatní činnosti 

Během roku byly zpracovány dva nabídkové seznamy a 18 cizích 
nabídkových seznamů bylo prověřeno. Z nabídkových seznamů a darů 
bylo doplněno 369 svazků časopisů a novin. 

Ve své online podobě funguje bez problémů služba „current contents“. 

V rámci projektu Kramerius se podařila zdigitalizovat další část Lido-
vých novin – rok 1907–1914 a na mikrofilm převést čtyři časopisecké 
tituly. 
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6. Oddělení firemních a obchodních informací 

Oddělení zajišťuje práce spojené s doplňováním, zpracováním a služ-
bami v oblasti speciálních druhů technické literatury. V roce 2006 získalo 
celkem 8 179 svazků, z toho 1 530 českých norem, 1 600 patentů a 5 000 
knihovních jednotek firemní literatury (z toho 4 870 v papírové formě 
a 130 na CD) a 49 svazků firemních časopisů. 

Přírůstek speciálních druhů technické literatury 

 2004 2005 2006 
normy ČSN 2 190 2 340 1 530 
patenty 1 850 1 550 1 600 
firemní literatura 4 700 5 100 5 000 
firemní časopisy 102 50 49 
celkem 8 842 9 040 8 179 

 

České normy jsme nakupovali v úplnosti v jednom exempláři. Orga-
nizační a technické změny v distribučním systému Českého normali-
začního institutu začátkem roku způsobily opoždění dodávek. Normy 
s ukončenou platností byly průběžně přeřazovány v jednom exempláři 
do archivního fondu. V roce 2006 došlo k vyřazení 1 743 neplatných 
norem. Neocenitelným pomocníkem při zodpovídání dotazů a při revi-
zích ČSN byla Databáze ČSN. 

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze zasílal pravidelně české pa-
tentové spisy v úplnosti, bezplatně jsme dostávali také databáze Espace® 
PRECES, Espace® ACCESS EPC a TRACES. Do oddělení docházely zdarma 
v rámci podpory center patentových informací ze strany Evropského pa-
tentového úřadu báze Espace® ACCESS, Espace® ACCESS B a Espace® EP 
na optických discích. 

Hlavní zdroj doplňování firemní literatury představovaly i nadále vý-
stavy a veletrhy v Brně (18 návštěv) a obesílání domácích i zahraničních 
firem dle požadavků čtenářů. V souvislosti se získáváním firemní litera-
tury bylo navázáno 1 028 písemných kontaktů s firmami, z toho 584 nové. 
Při akvizici firemní literatury, zodpovídání dotazů a rozesílání pozvánek 
na semináře se nám velmi osvědčila databáze Creditinfo – Firemní Mo-
nitor na DVD. Při doplňování výročních zpráv byla prověřena existence 
472 firem na internetu, v bázi Creditinfo – Firemní Monitor a systému 
ARES. Jmenně se zpracovalo 3 158 titulů (založeny 3 122 lístky), z toho 
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36 firemních časopisů, systematicky 4 890 titulů, z toho 20 titulů firem-
ních časopisů. 

V roce 2006 docházelo 320 titulů firemních časopisů (z toho 21 no-
vých), z toho 130 české a 190 zahraniční provenience. Bylo provedeno 
290 prolongací a objednávek. Zkompletovalo se a zkatalogizovalo 49 
svazků (36 titulů). Seznam docházejících titulů je i nadále vystaven na 
webu knihovny a je průběžně aktualizován. 

Ve studovně a ve skladišti bylo vřazeno 24 455 nových a půjčených 
dokumentů. Průběžná revize norem ČSN pokračovala ve formátu A4 
archivní sbírky ve třídách 05–34 (4 020 knihovních jednotek). Rovněž 
byly zrevidovány 542 publikace v příručce. V roce 2006 se provedla 
číselná revize 25 650 jednotek listové firemní literatury, podařilo se do-
končit revizi ve skladu (třídy MDT: 681.327.11–796) a byla zahájena 
kontrola řazení ve studovně (MDT: 001–621.316.79). Z fondu firemní 
literatury bylo vyřazeno 4 000 jednotek. Ve skladu byl proveden přesun 
v souvislosti s ukončením kompletace českých patentů dle 7. vyd. MPT, 
od roku 2006 jsou patenty řazeny podle 8. vyd. MPT. 

Oddělení zajistilo 15 032 výpůjčky, z toho 2 914 absenčních (99 
složek) a 12 118 prezenčních. Největší zájem projevovali návštěvníci 
opět o české normy (8 437 výpůjček), průměrně se půjčí 35 ČSN denně. 
Zapůjčené normy byly po návratu revidovány, ověřoval se jejich fyzický 
stav a platnost (7 973 jednotky). Z registrovaných výpůjček připadá 2 394 
jednotky na firemní literaturu, dále bylo půjčeno 4 026 patentových spi-
sů, 126 německých norem DIN a 49 ostatních publikací ze skladu. Větší 
část fondu firemní literatury je k dispozici čtenářům volně ve studovně, 
tyto prezenční výpůjčky firemní literatury proto nepodléhají statistickému 
sledování. Překvapivě působí nárůst výpůjček československých a čes-
kých patentových spisů v papírové podobě, ačkoliv Úřad průmyslového 
vlastnictví v Praze zpřístupnil v květnu 2006 plné texty udělených pa-
tentů a autorských osvědčení bezplatně na webu. Pracovníci poskytli 
návštěvníkům 1 661 ústní informaci, 61 konzultaci a 106 písemných in-
formací (z toho pět časově náročných rešerší). Z důvodu dlouhodobé ne-
moci v oddělení došlo od listopadu 2006 ke zkrácení úterních provoz-
ních hodin studovny. 
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Registrované výpůjčky speciálních dokumentů (absenční i prezenční) 

 2005 2006 
normy (ČSN, DIN) 9 929 8 563 
patenty 907 4 026 
firemní literatura 2 213 2 394 
ostatní 96 49 
celkem 13 145 15 032 

Registrované výpůjčky speciálních dokumentů 

 2004 2005 2006 
mimo knihovnu 3 906 3 516 2 914 
prezenčně 11 039 9 629 12 118 
celkem 14 945 13 145 15 032 

 

Čtenáři měli možnost navštívit 10 výstavek přírůstků firemní literatu-
ry. Oddělení připravilo pro veřejnost (většinou ve spolupráci s Úřadem 
průmyslového vlastnictví v Praze) sedm školení (195 návštěvníků) a jednu 
specializovanou exkurzi, tyto vzdělávací akce nacházejí kladnou odezvu 
mezi studenty a pedagogy VŠ, knihovníky i pracovníky firem a výzkum-
ných ústavů. 
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7. Oddělení rukopisů a starých tisků 

Ve srovnání se statistickými údaji z roku 2005 zaznamenalo oddělení 
v roce 2006 mírný pokles návštěvnosti. Studovnu navštívilo celkem 564 
badatelů, kterým bylo půjčeno 1 970 exemplářů (z toho 223 rukopisů, 
1 726 knih a 21 grafických dokumentů). Byly také uspořádány čtyři ex-
kurze a čtenářům bylo poskytnuto 13 odborných konzultací a zodpově-
zeno 15 písemných dotazů. 

Počet jmenně zkatalogizovaných záznamů oproti minulému roku 
značně vzrostl – 15 501. V rámci výzkumného záměru Historické fondy 
Moravské zemské knihovny v Brně se kromě katalogizace starých tisků 
přistoupilo i ke katalogizaci map a rukopisů. Katalogizace grafik byla 
v roce 2006 dokončena. Katalogizace probíhá v ALEPHu ve formátu 
MARC 21, pouze rukopisy jsou zpracovávány současně ještě ve formátu 
MASTER. V ALEPHu pokračovalo pročišťování jednotlivých přístupových 
rejstříků a také opravy bibliografických záznamů. 

Oproti loňskému roku poklesla poptávka badatelů po fotokopiích – 
bylo zhotoveno 6 878 elektronických kopií a jen šest kopií tištěných. 

Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2006 řešilo oddělení 
grantový projekt VISK 6, v rámci něhož bylo zdigitalizováno a popsáno 
sedm dalších rukopisů z mikulovské dietrichsteinské knihovny a další 
čtyři z kmenového fondu Moravské zemské knihovny. Všechny rukopisy 
jsou zpřístupněny na internetových stránkách http://www.memoria.cz. 

V roce 2006 bylo podáno osm žádostí o vydání osvědčení o prodeji 
a vývozu předmětů kulturní hodnoty podle znění zákona č. 71/1994 Sb. 
a č. 80/2004 Sb. Všem žádostem bylo vyhověno. 

8. 8 



 44

8.1 Oddělení doplňování fondů 

Základním úkolem pro akviziční činnost je získávání domácí pro-
dukce prostřednictvím povinných výtisků. V roce 2006 bylo získáno 
20 487 svazků neperiodických publikací, z toho 17 150 formou povin-
ných výtisků. Plán doplňování byl překročen o 1 487 svazků, což tvoří 
8 % navíc. 

Povinných výtisků se podařilo získat 17 150 včetně neknižních do-
kumentů. Po letech pilného urgování se u nakladatelů, kteří dříve nepo-
sílali povinné výtisky, zlepšila morálka dodávání povinných výtisků, 
k lepšímu výsledku přispívají i návštěvy knižních veletrhů v Praze a Hav-
líčkově Brodě. V databázi Ohlášené knihy sledujeme tituly především 
regionálních nakladatelů, chybějící knihy urgujeme. Vydatným zdrojem 
regionální literatury je veletrh turistických možností v regionech – Re-
giontour, kterého se pravidelně zúčastňujeme. Oznámení o vydání knih 
přicházejí ze strany nakladatelů i elektronickou poštou. Na základě 
těchto oznámení kontrolujeme dodání povinného výtisku, zvláště těch 
nakladatelů, kteří nezasílají ohlášení o vydání do Nových knih a Knižních 
novinek. 

V roce 2006 bylo upomenuto 246 nakladatelů o 1 498 titulů první 
upomínkou, 125 nakladatelů o 930 titulů druhou upomínkou, osmi na-
kladatelům byly zaslány ředitelské upomínky o 249 titulů. Podali jsme 
dva návrhy na správní řízení o 17 titulů, z toho jeden byl vyřízen poku-
tou. Počet upomínaných neperiodických publikací se zvýšil, také se 
zvýšil počet reagujících nakladatelů, téměř polovina z upomínaných ti-
tulů byla dodána. 

Regionálních urgencí bylo zasláno 135 (převážně městským a obec-
ním úřadům) o 244 tituly, 76 % upomínaných nakladatelů povinné vý-
tisky poslalo, ostatním bude zaslána další upomínka. 

Nákup knih se řídil požadavky nákupní komise a zástupců jednotli-
vých studoven navrhovaných na pravidelných výstavkách a v časopisech 
Nové knihy a Knižní novinky. Celkem bylo zakoupeno 2 174 svazků, 
z toho 12 zahraničních. 

Dary do fondu MZK dostáváme především od soukromých osob nebo 
institucí, vybíráme z nabídkových seznamů. V roce 2006 jsme získali 
677 svazků darovaných knih. 

Stále pokračuje výměna s našimi nejvýznamnějšími dlouholetými 
partnery – firmou Kubon Sagner v Mnichově, British Library v Londýně, 
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Deutsche Vorschungsgemeinschaft v Bonnu, Bibliotekou narodowou ve 
Varšavě, Bibliotekou uniwersyteckou ve Wroclavi a Poznani. Nadále 
pokračuje spolupráce se slovenskými knihovnami, největší podíl na vý-
měně má Centrum vedeckých a technických informácií v Bratislavě. 
Celkově bylo posláno do slovenských knihoven 238 svazků knih, obdr-
želi jsme od nich 225 svazků. Do fondu MZK jsme výměnou získali 427 
svazků knih, jednotlivá čísla výměnou získaných časopisů nejsou evido-
vána. Všem výměnným partnerům bylo odesláno celkem 1 485 svazků, 
z toho je 1 207 svazků časopisů a 278 svazků knih. 

V roce 2006 jsme pokračovali ve sdílené katalogizaci přispíváním 
do báze NKP. V lednu začala NK Praha pracovat v nové verzi – ALEPHu 
16. Protože v MZK k zavedení zatím nedošlo, musela akvizice zpraco-
vávat záznamy v obou bázích složitým způsobem, což vyžadovalo ná-
ročnější způsob zpracování. V květnu se připojila do Clusteru novou 
verzí i MZK, oddělení doplňování pokračovalo ve zpracování akvizičního 
záznamu v obou bázích jen při nepatrném zjednodušení. Pro zaměst-
nance oddělení akvizice vyžaduje práce na sdílené katalogizaci více 
soustředění a časově náročnější práci, spojenou s řešením dílčích pro-
blémů a konzultacemi s pracovníky jmenného popisu, popř. s kolegy 
v NK Praha. 

V průběhu celého roku práci zpomalují časté výpadky počítačové 
sítě, kdy je nutné zadané požadavky znovu opakovat. 

Doplňování neperiodických publikací 

 2004 2005 2006 
přírůstek 22 090 20 221 20 487 
povinný výtisk 16 850 16 096 17 209 
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8.2/3 Oddělení jmenných autorit a popisu 

K datu 16. ledna 2006 došlo ke spojení dvou původně samostatných 
oddělení v jeden celek. Úsek jmenného popisu, jehož činnost po od-
borné stránce koordinuje I. Bašistová, jmenně zkatalogizoval 12 317 ti-
tulů knižních a kartografických dokumentů, což představuje zvýšení 
počtu zpracovaných knih na jednoho katalogizátora o 460 titulů oproti 
předchozímu roku. Reorganizace si vyžádala jak některé formální změny, 
tak též opětné zapracování katalogizátorky převedené do tohoto úseku ze 
jmenných autorit. Vzhledem ke snížení počtu úvazků v nově koncipova-
ném oddělení bylo také potřeba zajistit zastupitelnost ve jmenném popisu 
pro případ nemoci, proto se v praktické činnosti seznámila s postupy ve 
jmenném popisu další pracovnice druhého úseku oddělení. 

Forma sdílené katalogizace, tj. kooperativní katalogizace NK, MZK 
a VK Olomouc ve společné bibliografické databázi Národní knihovny 
ČR s využitím systému ALEPH Cluster, se dostala do další fáze. Zvýšil se 
počet zpracovaných titulů olomouckou knihovnou, takže co do počtu 
zpracovaných titulů došlo ke srovnání tempa jmenného zpracování MZK 
a VK Olomouc. Na úseku jmenného popisu bylo již 5 933 titulů zpraco-
váno, což činí 48 % z celkového počtu katalogizovaných titulů. Ale i tyto 
záznamy představovaly další odbornou činnost, potřebné úpravy, opravy 
a doplnění, v mnoha případech časově náročnou e-mailovou korespon-
denci, ať už o zásadních přístupech ke konkrétnímu titulu, nebo často 
též o subjektivním výkladu některých prvků AACR2 pravidel. 

Kromě této komunikace vyplynula také potřeba osobního setkání na 
říjnové schůzce revizorů jmenného popisu Národní knihovny a jmen-
ných katalogizátorů obou vědeckých knihoven, uskutečnilo se jednání 
o zásadách bibliografického zpracování grafiky, další formou bylo řešeno 
i zpracovávání kartografických dokumentů. Pracovnice oddělení se pra-
videlně účastnily porad jednotlivých komisí pro jmennou katalogizaci, 
průběžně se seznamovaly se zásadami prezentovanými prostřednictvím 
„katalogizační politiky“ na webových stránkách NK ČR. Přes náročnost 
práce ve dvou bázích a prodlevách v připojení na bázi sdílené katalogi-
zace pracoval úsek jmenného popisu plynule, byly zpracovány všechny 
knihovní jednotky dodané oddělením doplňování. 

Druhý úsek nově pojatého oddělení napomáhal rychlejšímu a kvalit-
nímu zpracování přírůstků knih domácí i zahraniční produkce, využíval 
dnů před výstavkami novinek MZK pro svoji činnost. Na počátku linky 
zpracování knih bylo prověřeno všech 20 487 do MZK doplňovaných 
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titulů prostřednictvím „Seznamu bází pro katalogizaci“ vytvořeném od-
dělením automatizace s využitím portálu Jednotná informační brána a bylo 
jím staženo, dopracováno a předáno věcnému popisu 3 166 titulů, což 
je o 1 572 více než v roce 2005. Nejvíce zpracovaných záznamů bylo 
staženo z Národní knihovny, Středočeské vědecké knihovny v Kladně 
a Vědecké knihovny v Olomouci. 

Všechny tituly výše uváděného přírůstku v roce 2006 byly také pro-
věřeny na počátku linky zpracování v bázi národních autorit a podle po-
třeb jmenného popisu byly zpracovány autority na chybějící autory 
a korporace přímo v bázi národních autorit, popř. byli identifikováni 
autoři ze „sběrných záhlaví“ autorského rejstříku. Takto bylo zajištěno, 
že využitelnost národních autorit pro jmenný popis MZK, tedy možnost 
propojení se záznamem v autoritní bázi NK ČR, byla po celý rok 2006 
více než 95 %. 

V rámci tvorby a lokální supervize autoritních záznamů bylo časově 
nejnáročnější zpracování věcné části, tj. biografické a informační po-
známky, které si vyžadovalo e-mailové nebo telefonické jednání s na-
kladateli a vydavateli a v mnoha případech přímo s autory dokumentů; 
u zahraničních původců jsme se zaměřili na využití příslušných ná-
rodních bibliografických agentur a dalších klasických i elektronických 
informačních zdrojových dokumentů. 

Vzhledem ke kvalitě našich záznamů byla zrušena forma dvoustup-
ňové kontroly a druhý stupeň byl nahrazen lokální supervizí MZK, která 
je koncentrována na jednoho pracovníka i z dalších úseků odborné 
bibliografické činnosti (tj. z věcného popisu, zpracování dokumentů hu-
debního oddělení, analytického popisu, regionální činnosti, popisu sta-
rých tisků). Tento pracovník je prostředníkem jednání s oddělením ná-
rodních autorit NK ČR a je koordinátorem tvorby autoritních záznamů 
i prací na projektu VISK 9 Kooperativní tvorba a využívání souborů ná-
rodních autorit. 

V souvislosti s pracemi na tomto projektu byla prováděna synchroni-
zace bibliografické báze MZK s národními autoritami. Jednalo se o „čiš-
tění“ autorských přístupových souborů autorů a korporací prováděné jak 
brigádnicky, tak pracovníky úseku jmenných autorit. Vzhledem k dlou-
hodobé nemoci se v letošním roce této činnosti nezúčastnila, na rozdíl 
od předchozího roku, pracovnice služeb. 

Množství oprav v rejstřících bylo ovlivněno jednak tím, že až do 
června se nedařilo odstranit nedůsledné řazení v redigovaných rejstří-
cích (jednalo se o rozdílné řazení v bázích mzk01 a AUT10 v případech 
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interpunkce), a jednak tím, že redakční práce v ALEPHu 16.02 jsou ná-
ročnější než v předchozích verzích. To, co je přínosem pro bibliografický 
popis dokumentů na úseku zabezpečení již existujících vazeb na autori-
ty, znamená pro redakční práce na rejstřících znesnadnění (tedy několik 
kroků v systému navíc). 

Harmonizace rejstříků prováděná v přístupových souborech pro osobní 
jména, korporace a edice představovala 69 824 zásahů do bibliografic-
kých záznamů. Z celkového množství 909 753 jedinečných autorských 
hesel je nyní propojeno se záznamy báze národních autorit 664 423 he-
sel v bibliografických záznamech, tj. 73 % a z 88 660 korporativních 
záhlaví je jich k 31. 12. 2006 propojeno 74 586, tj. 84 %. 

Číselné ukazatele 

přetažené záznamy 3 166 
jmenná katalogizace – záznamů 12 317 
harmonizace rejstříků – záznamů 69 824 
návrhy nových autoritních záznamů 5 328 
lokální supervize autoritních záznamů 6 475 
návrhy oprav a odkazů 681 
další vstupy do záznamů (tj. opravy, doplňky) 1 109 
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8.4 Oddělení věcného popisu 

V roce 2006 bylo oddělením věcného popisu předmětově a systema-
ticky zkatalogizováno 15 233 titulů. Z toho bylo 86 CD, DVD a CD-ROM. 
Plán za rok 2006 byl splněn na 108,8 %. 

V tomto roce jsme se již plně zapojili do sdílené katalogizace, to 
znamená, že v bázi NKP společně pracujeme nejen s Národní knihov-
nou Praha, ale i s Vědeckou knihovnou Olomouc. Od těchto knihoven 
jsme převzali 4 451 záznamů, které bylo ovšem nutno zkontrolovat, 
opatřit stavovým kódem „vo“ (ověření věcného popisu), případně „vz“ 
(změna věcného popisu). Na návrh MZK bylo vytvořeno pole PVP (po-
známka pro věcný popis), do kterého po domluvě s VK Olomouc do-
plňujeme další návrhy, komentáře nebo případné změny. NKP potom 
k těmto poznámkám přihlíží. Po vytvoření BIB záznamu NKP doplní zá-
znam stavovým kódem „vr“. Tento záznam již není možné měnit a veš-
keré návrhy změn je nutné vyřídit korespondencí, což je časově velmi 
náročné. Proto jednáme např. o možnostech technického řešení, které 
by u „problematických“ záznamů katalogizátora automaticky upozornily 
na změnu. Vzhledem k tomu, že v oddělení věcného popisu také přidě-
lujeme druhou signaturu pro stavění ve volném výběru a studovnách, je 
nutné vždy ověřit v bázi MZK nejen další vydání, aby se tituly řadily 
vedle sebe, ale i tematicky podobné knihy, edice atd. U vícesvazkových 
děl je nutné dohlížet na zachování kontinuity. Vzhledem k tomu, že 
pracujeme v bázi NKP, kde jednotky MZK nelze zobrazit, musíme se 
neustále přepínat do báze MZK. Náročná práce ve dvou databázích vede 
ke zpomalení katalogizace. 

Práci komplikovaly časté výpadky počítačové sítě mimo MZK, kdy 
bylo nutné požadavek několikrát zopakovat. 

Během celého roku pokračovala spolupráce s volným výběrem i stu-
dovnami, neboť se ukazuje nutnost některou literaturu logicky přeřadit 
dle zaměření studoven (církevní architektura, hrady, zámky), zastaralé 
tituly přeřadit do skladiště (počítačová literatura) atd. 

I nadále se podílíme na tvorbě databáze jmenných a věcných autorit 
NKP. Za rok 2006 jsme založili v autoritní bázi celkem 377 personál-
ních a korporativních autorit. Nově do našeho oddělení spadá kontrola 
námi vytvořených korporativních autorit. Věcných autoritních návrhů jsme 
zaslali 797. V BIB záznamu takto nově vytvářené termíny opatřujeme 
indikátorem 4 (tj. zdroj neuveden), aby ostatní knihovny věděly, že se 
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jedná o nově vytvořené PH. Po schválení NKP indikátor upraví na 7 (tj. 
autoritní báze). 

Geografické názvy a návrhy formy a žánru vpisujeme do formulářů, 
které jsou umístěny na webových stránkách NKP. Takto jsme přispěli 48 
návrhy. 

Celý rok byla intenzivně doplňována tzv. Tematická mapa fondu, 
což je uspořádání BIB záznamů podle Konspektu do 24 základních sku-
pin, tzv. předmětových kategorií, a jim podřízených podkategorií, tzv. 
skupin Konspektu, kterých je 588. Předmětové kategorie korespondují 
s novinkami MZK, skupiny Konspektu se stavěním ve volném výběru 
a studovnách. Celkem jsme doplnili a rekatalogizovali 8 469 záznamů. 
K 31. 12. 2006 bylo možno takto tematicky zaměřeně vyhledávat již 
z 66 492 titulů. 



8.5 Oddělení revize fondů 

Rozsah zpracované revize knihovního fondu je dán knihovnickým 
zákonem. Naplánována byla revize fondu v rozsahu 200 000 svazků – 
plnění 271 524, tj. 135,8 %. (Pracovnice revizního oddělení zpracovaly 
218 333 svazků, pracovníci studoven 53 191 svazků). Při revizi bylo 
zjištěno 2 422 nezvěstných svazků. 

Revize knihovního fondu 

 2004 2005 2006 
revize svazků 216 381 225 893 218 333 
nezvěstné 3 180 3 375 2 422 

 

Revizní oddělení se v roce 2006 zaměřilo především na revizi vel-
kých celků. Dokončena byla revize formátu 4 a započata byla revize for-
mátu 3 (81 212 svazků). Zrevidována byla všechna mikromédia (76 870 
kusů). V depozitáři v Nesovicích byly zrevidovány knižní formáty s lokací 
M a UP (22 610 svazků). V rámci mimořádné revize byl kontrolován 
před vřazením do regálů fond PK lokace DA, A, který byl přesunut z ne-
vyhovujících podmínek z depozitáře v Žerůtkách. Před retrokonverzním 
zpracováním byla provedena revize fondu ZK (Znojemští kapucíni). Do 
plnění byla započtena také revize provedená pracovníky studoven, kteří 
zpracované protokoly předaly oddělení revize. Po revizi muselo být ře-
šeno celkem 2 524 případů různých zjišťování v katalozích a přírůstko-
vých i úbytkových seznamech a dalších oprav. 

 

Superrevize
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Grafické vyjádření provedené superrevize v roce 2006 
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Superrevize byla prováděna u fondu revidovaného v roce 2002. Tý-
kala se 1 791 knihovních jednotek. Nalezeno bylo 422 jednotek, tj. 
23,5 % z celkového počtu nezvěstných, nezvěstnost trvá u 1 369 svaz-
ků. Poznámka o nezvěstnosti byla uvedena do databáze a v revizním 
katalogu. 

Z knihovního fondu bylo vyřazeno 1 155 ztrát zaviněných čtenáři 
a 76 odpisů. 

V průběhu roku pokračovaly práce na retrokonverzi živého fondu. 
Ve stupni RetroS bylo zpracováno 1 548 záznamů, ve stupni RetroR 
5 227 záznamů. V průběhu roku se podařilo zapsat všechny exempláře 
výročních zpráv škol, evidovaných na signatuře 75.000. Do databáze 
bylo pracovníky revizního oddělení zapsáno 56 425 záznamů. Při retro-
konverzi byly záznamy dostupné v bázích NKC nebo JIB 
přetahovány do báze MZK. Záznamy zpracované v MZK jsou 
odesílány oddělením automatizace 1H měsíčně do Souborného 
katalogu CASLIN. 

V databázi bylo průběžně opraveno 37 197 položek. Jedná se o opravy 
polí, opravy tvaru používaných signatur a sjednocení jejich tvaru v kata-
logizaci a exemplářích, odmazávání duplicitních záznamů. V závěru roku 
2006 bylo nutné začít řešit stav evidence fondu PK. Při provádění oprav 
v zápise signatur byly zjištěny nesrovnalosti v evidenci exemplářů. Pou-
žívání písmen abecedy k označení různých vydání a současně počtu 
exemplářů vedlo k mylnému přípisu exemplářů k příslušným vydáním. 
Po dohodě s vedoucí odboru služeb a vedoucí oddělení skladišť bylo 
zavedeno používání indexů pro označení různých vydání. Opravy byly 
provedeny u lokace PK-N, PK-A, PK-III, které jsou dováženy ze Žerůtek 
a následně stěhovány v rámci skladu do jiného patra. Opravy byly pro-
vedeny na knihách, v databázi a na lístcích v revizním katalogu. 
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9. Oddělení knihovnictví 

V oddělení byly poskytovány konzultace a informace knihovníkům, 
časté téma statistické výkaznictví, platné knihovnické normy, problema-
tika školních knihoven, podnikových knihoven, evidence a revize KF, 
legislativa, zpracování projektů, internetizace. Vzhledem k aktuálním 
úkolům při řešení výkonu regionálních funkcí v knihovnách, bylo toto 
téma předmětem častých konzultací, informací a projednávání. 

Připravena byla čtyři čísla časopisu DUHA v nové grafické úpravě. 

Oddělení doplňovalo archiv, publikacím vydaným MZK bylo přidě-
lováno ISBN. 

Byly zpracovány statistické výkazy a sumáře za rok 2005 Jihomorav-
ského kraje (sedm okresů) včetně komentáře. 

V roce 2006 byl zajišťován výkon regionálních funkcí v JMK pro-
střednictvím osmi pověřených knihoven (KJM Brno, MěK Blansko, MěK 
Boskovice, MěK Břeclav, MěK Hodonín, MěK Kuřim, MěK Znojmo, 
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov). Se všemi pověřenými knihovnami 
byly problémy projednávány, získávány podklady a zpracovávány statis-
tické přehledy a hodnocení pro NKP a KÚ JMK. Probíhala řada jednání 
vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit včas dotace na výkon regionál-
ních funkcí, bylo např. projednáno a zajištěno poskytnutí zálohy a ná-
sledně dotace v plném rozsahu (splátky pro knihovny byly poskytnuty 
ve velmi krátkých termínech). MZK a pověřeným knihovnám se poda-
řilo zajistit výkon RF knihovnám v kraji kvalitativně i kvantitativně podle 
plánu a na odpovídající profesionální úrovni. Ve II. pololetí bylo jednáno 
o včasném zajištění dotace pro rok 2007 s radním pro kulturu ing. Janem 
Letochou a vedoucím Odboru kultury a památkové péče mgr. Tomášem 
Drobným. 

Ředitel MZK a pracovníci oddělení knihovnictví aktuálně jednali na 
pracovních poradách (v lednu se porada konala na KÚ JMK) se zástupci 
KÚ JMK a řediteli pověřených knihoven. Uskutečnily se také dvě porady 
metodiků PK (instruktáž k využívání nového programu STAT-EXCEL v KKD 
Vyškov a porada, na níž byly po hlavním jednání promítnuty prezentace 
z činnosti knihoven). 

Koordinační porada pro knihovníky a zřizovatele z měst a obcí se usku-
tečnila 14. 11. 2006 v MZK, hlavním tématem byly změny v knihovnách 
(přednáška dr. Tomáše Řeháka) a webové stránky knihoven (zkušenosti 
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a prezentace Kateřina Hubertová z MěK Hradec Králové). Program se 
setkal se značným ohlasem účastníků (65). 

Neplánovaně se zúčastnila hodnocení obcí v JMK v rámci soutěže 
Vesnice roku 2006 v JMK mgr. M. Kratochvílová, která dále konzultovala 
přípravu MěK v Lysicích na hodnocení a zúčastnila se jednání komise 
soutěže Knihovna roku. 

Probíhala jednání zajišťující internetizaci knihoven. PIK byl zajištěn 
a vyhodnocen ve dvou vyhlášených kolech, sumarizace a přehled při-
hlášených knihoven byl projednán na poradách ředitelů PK a vystaven 
na webových stránkách oddělení knihovnictví – region. Tyto stránky 
jsou průběžně aktualizovány. 

Pro výukové centrum MZK – počítačovou učebnu byl zpracován 
projekt VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje 
a byly zajišťovány průběžně základní kurzy práce s ICT. 

Byly provedeny věcné prověrky jak MZK a její počítačové učebny 
(Mgr. Zlata Houšková), tak pracovnicemi oddělení knihovnictví v MěK 
Hodonín, Břeclav, Vyškov a KJM Brno. 

V počítačové učebně se konalo 13 kurzů základů práce s ICT a byly 
zařazeny i nové typy kurzů. 

V rámci mimoškolního vzdělávání knihovníků probíhaly knihovnické 
kurzy, o které mají knihovny stále zájem. Dokončen byl RKK 2005/2006, 
v únoru absolvovalo 27 účastníků. RKK 2006/2007 byl zahájen v září, 
má 25 účastníků a jeho obsahová náplň je aktualizovaná, podařilo se 
získat nové lektory. Knihovnický kurz specializovaný na práci studijních 
a informačních center škol, kterého se zúčastnilo 15 učitelů (získali 
Osvědčení), byl náročný pro organizátory, protože museli průběžně rea-
govat na situaci ve školních knihovnách, bylo zajištěno několik zajíma-
vých a přínosných exkurzí (spíše odborných a řízených diskusí v pro-
středí knihoven). Na základě zkušeností byl zpracován standard tohoto 
kurzu (přijatý Sekcí vzdělávaní při NK). 

Nově byl otevřen Knihovnický kurz se specializací na práci s dětskými 
čtenáři ve veřejných knihovnách 2006/2007 (po NK jsme první knihov-
na, která tento kurz připravuje). Kurz je rozdělen do šesti tematických 
modulů, přednáší knihovníci z ČR (Liberec, Hradec Králové) i vysokých 
škol (dr. Žaloudíková, dr. Šubrtová). Poslední modul kurzu se uskuteční 
v únoru 2007. Zájem o kurz byl mimořádný, 35 účastníků (účastníci 
mají průkazy a od MZK dostávají Osvědčení). V roce 2007 se bude při-
pravovat standard a akreditace kurzu (Houšková, Nejezchlebová). 
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Byly připraveny odborné semináře a kurzy pro odborné pracovníky 
knihoven – Tematická mapa fondu (dr. Balíková), MARC 21 / AACR2R 
(speciální druhy dokumentů) a věcné zpracování dokumentů pro pra-
covníky oddělení zpracování. Pro pracovníky ve službách byly připra-
veny semináře a kurzy Komunikace a lektorské dovednosti (dr. Zdeňka 
Brázdová), Informační vzdělávání v 21. století (OA Valašské Meziříčí, 
spolupráce KKFB ve Zlíně), Náměty pro práci s mladými čtenáři (KKD 
Vyškov). 

Pro vedoucí pracovníky, kteří připravují projekty v knihovnách, kurz 
Tvorba a podání malých projektů (dva dny v MěK Tišnov a jeden den 
v MZK). Rosteme s knihou byl netypický seminář, konaný jako dopro-
vodná akce veletrhu Svět knihy Brno 2006 na výstavišti. Knihovny zde 
prezentovaly svou práci odborné knihovnické veřejnosti 
a návštěvníkům výstaviště. 

Konference pro ředitele škol, učitele a knihovníky Informační gra-
motnost – dovednosti a vědomosti pro život 5 se v roce 2006 konala 
dva dny, hlavní konference v MZK a druhý den v KIC FAST VUT. Tato 
forma – konference a druhý den zaměřený na odborné a organizační 
problémy školních knihoven – se setkala s ohlasem a budeme takto 
pokračovat i v roce 2007. 
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10. Oddělení hudební 

Hudební oddělení získalo v roce 2006 do fondu 1 387 svazků (300 
svazků hudebnin, 847 svazků CD a 240 svazků MC). Z toho tvořilo 
1 194 titulů povinný výtisk, pět titulů dar a jedna výměna. Zkatalogizo-
váno bylo jmenně a věcně 1 240 titulů. Celkem bylo půjčeno 2 684 hu-
debnin absenčně, 383 prezenčně a 1 313 zvukových dokumentů pre-
zenčně. Hudební půjčovnu navštívilo 2 505 čtenářů a 325 čtenářů ve 
studovně. 

V rámci výzkumného záměru Historické fondy MZK nadále pokračo-
valo zpracování starých hudebních tisků (do roku 1 850) a průběžně pro-
bíhala kontrola záznamů. Ve druhém pololetí byla provedena retrokon-
verze fondu starých hudebních mikrofilmů (obsahující tištěné i rukopisné 
notové materiály) a vytvořena šablona pro jmenný a věcný popis. 

Od ledna 2006 bylo ve věcném popisu nově zavedeno pole 072 
(konspekt) také u zvukových dokumentů. Jako první v ČR získali čtenáři 
možnost tematicky vyhledávat v oblasti hudebních a zvukových doku-
mentů v tzv. Tematické mapě fondu. 

Jako součást projektu Evropské Mozartovy cesty 2006 uspořádalo 
hudební oddělení výstavu v hlavní budově MZK pod názvem Mozar-
tovy stopy ve sbírkách Moravské zemské knihovny. Slavnostní vernisáž 
se uskutečnila 26. ledna 2006. Tato výstava byla dále zpřístupněna ve-
řejnosti v Besedním domě v Brně ve dnech 2.–8. listopadu, a doprovo-
dila tak komorní koncert Filharmonie Brno 2. a 3. listopadu. Na programu 
zaznělo Mozartovo moteto Venti, fulgura, procelae, které bylo nalezeno 
v 60. letech 20. století ve fondu hudebního oddělení MZK. Filharmonii 
Brno dirigoval Jakub Hrůša, sopránové sólo zpívala slovenská sopranistka 
Lenka Máčiková. Dílo tak zaznělo v Brně po 35 letech (československá 
premiéra byla 11. června 1971). 
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11. Oddělení zahraničních knihoven 

Zájem veřejnosti o služby, které nabízí oddělení zahraničních kniho-
ven, je pořád značný. Ve sledovaném období opět vzrostl počet výpůj-
ček i počet návštěvníků. Anglická knihovna byla již v předchozím roce 
vybavena samoobslužným výpůjčním systémem, který v době zavádění 
do provozu trpěl častými poruchami a byl tedy čtenáři málo využíván. 
Všechny počáteční neduhy se však podařilo eliminovat a nyní již Self-
Check pracuje bez problémů. Věříme tedy, že se podaří získat pro tento 
systém co nejvíce uživatelů, a odlehčit tak obsluhujícímu knihovnickému 
personálu. Jako velký problém se začíná jevit prostor pro provoz Anglické 
knihovny. Stále se zvyšuje počet návštěvníků, výpůjček, rozrůstá se 
i fond. Při příležitosti zavádění SelfChecku a čipování knihovních jedno-
tek byly sice některé tituly vyřazeny, vzápětí však byl jejich počet nahra-
zen novým přírůstkem. 

V roce 2006 se konala čtyři autorská čtení (Thomas Lang, Richard 
Obermayr, Arno Geiger, Vladimir Vertlib) a jedno scénické čtení z díla 
Bertolta Brechta. Podařilo se připravit již 3. ročník cyklu seminářů k sou-
časné německé literatuře (6). Semináře opět vedla paní Helen Bundil 
z Goethe-Institutu v Madridu. V únoru byla zahájena a proběhla výstava 
Comics aus Deutschland. Organizačně se oddělení významně podílelo 
na v pořadí 8. a 9. literární akci Lange Nacht der kurzen Texte, z pro-
storových důvodů se tentokrát tyto „dlouhé noci“ konaly v Rakouském 
institutu na Moravském náměstí v Brně. 

Ve své činnosti pokračuje anglická čtenářská skupina (Reader’s 
Group), v loňském roce se sešla na osmi schůzkách. Ve spolupráci 
s Britským velvyslanectvím v Praze byla pro zájemce o práci ve Velké 
Británii uspořádána přednáška Working in the U.K. Ve srovnání s před-
chozím rokem byl zredukován počet metodických seminářů pro učitele 
angličtiny. V současné době totiž v budově na Solniční 12 již nedispo-
nujeme vhodným prostorem pro tak velký počet zájemců, jaký se na tyto 
semináře hlásí. Více se proto zaměřujeme na komornější akce, které lze 
pořádat přímo v místnostech jednotlivých zahraničních knihoven. 

Je potěšitelné, že můžeme našim čtenářům průběžně nabízet novou 
literaturu – v roce 2006 jsme do fondu oddělení získali (a zkatalogizovali) 
1 530 svazků. 
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Zahraniční knihovny MZK 

 2004 2005 2006 
počet návštěvníků  58 905 60 153 62 518 
absenční výpůjčky 50 699 55 541 55 700 
prezenční výpůjčky 48 314 49 714 52 532 

Přírůstek knihovního fondu – zpracovaných svazků 

 2004 2005 2006 
Anglická knihovna 2 208 2 547 902 
Německá knihovna 41 385 239 
Rakouská knihovna 176 371 389 
celkem 2 425 3 303 1 530 
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12. Technické ústředí knihoven 

V roce 2006 prodalo Technické ústředí knihoven svým zákazníkům, 
tj. knihovnám, školám a řadě dalších institucí z celé České republiky, 
zboží za 3 923 281 Kč. Podstatnou část z celkového prodeje tvořil pro-
dej knihovnických pomůcek a tiskopisů (2 923 630 Kč), které se evidují 
společně, ale zájem je především o pomůcky, prodej tiskopisů vlivem 
automatizace trvale klesá. Knihovnický nábytek představuje jen 25,5 % 
(999 651 Kč). Ze široké nabídky zboží měla největší odbyt fólie na balení 
knih, kovové knižní vzpěry a výrobky z plexiskla a plastů. Zásilkový 
prodej na faktury tvořil více než 95 %, necelých 5 % bylo realizováno 
formou přímého prodeje v hotovosti. V objednávkách, ať již zasílaných 
mailem (těch bylo nejvíce), poštou nebo faxem, bylo tolik nepřesností, 
že např. v posledních třech měsících roku jsme museli se zákazníky 
upřesňovat každou druhou objednávku a některé faktury bylo třeba pře-
pracovat, protože na objednávce byla uvedena nesprávná fakturační 
adresa. Během roku jsme vystavili 1 235 faktur, expedovali 1 854 zási-
lek o hmotnosti od 2 do 30 kg, 586 atypických zásilek odeslaných pro-
střednictvím silniční kusové dopravy a 1 000 balíčků do 2 kg. Stav zá-
sob se proti roku 2005 snížil o 390 774 Kč z 1 564 220 na 1 173 446 Kč. 
I když se ke konci roku uskutečnil rozsáhlý odpis technicky zastaralého 
a neprodejného zboží, stále na skladě zůstávají velké zásoby tiskopisů 
a pomůcek, které byly zakoupeny téměř před dvaceti lety. K 15. 2. 2006 
vydalo TÚK nový ceník, který byl, stejně jako v roce předcházejícím, 
zejména reakcí na další zvýšení ceny materiálu – plexiskla. Do sorti-
mentu TÚK bylo zařazeno šest nových výrobků, z nichž knihovníci nej-
více ocenili závěsné tabule na nápisy a velké stojánky na vystavování 
knih. Na základě individuálních požadavků několika zákazníků oddělení 
zajistilo výrobu speciálních pomůcek z plexiskla a atypických knižních 
regálů. Od výrobců jsme celkem nakoupili zboží za 2 612 124 Kč, tech-
nické provozy MZK vytiskly pro potřebu TÚK tiskopisy k prodeji za 
148 332 Kč. Celkem se uskutečnilo 172 příjmů zboží na sklad. Veškerá 
agenda související s prodejem zboží TÚK probíhala v programu FENIX 
– faktury zákazníkům, evidence skladu a uzávěrky – celkem bylo vysta-
veno 3 286 dokladů. Výjimkou je přímý prodej v hotovosti, který se rea-
lizuje prostřednictvím stvrzenek – použito 35 bloků. V posledním čtvrt-
letí roku jsme pro zákazníky zorganizovali dvě slevy vybraného zboží 
TÚK. 

K propagaci Technického ústředí knihoven přispěla účast na třech 
celostátních akcích – již tradičně na mezinárodním knižním veletrhu 
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Svět knihy v Praze (4.–7. 5. 2006), na konferenci Knihovny současnosti 
v Seči (13. 9. 2006) a na 4. ročníku knižního veletrhu Svět knihy v Brně 
(10.–12. 11. 2006). Propagační materiály TÚK obdrželi také účastníci 
Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě a také několika knihov-
nických akcí pořádaných v rámci regionu. Ceník TÚK a letáky seznamu-
jící s novými výrobky jsme vkládali do zásilek se zbožím i knihovnám 
zapojeným do projektu Česká knihovna. Katalogy zboží byly zasílány 
zájemcům na základě písemných, faxových, e-mailových a telefonických 
žádostí, další byly rozdávány při prezentaci na jednotlivých akcích. Od-
dělení automatizace jsme průběžně dávali podklady k aktualizaci stránek 
TÚK na internetu. 

Projekt Česká knihovna, který na podporu nákupu nekomerčních ti-
tulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro 
knihovny evidované dle zákona 257/2001 Sb. vyhlašuje Ministerstvo 
kultury ČR, završil v roce 2006 již osmý ročník. Ze široké nabídky 24 
nakladatelů vybrala literární rada MK ČR 90 titulů a z těch si 609 profe-
sionálních veřejných a vysokoškolských knihoven na základě anotovaných 
seznamů objednalo publikace ve stanoveném finančním limitu 
(každá knihovna si mohla vybrat v základní objednávce publikace do 
4 000 Kč a v rezervě tři libovolné tituly). Organizační stránkou 
projektu byla, stejně jako v minulých ročnících, pověřena Moravská 
zemská knihovna v Brně – Technické ústředí knihoven. Pracovníci TÚK 
na základě podkladů dodaných MK ČR zpracovali anotovaný seznam 
nabízených titulů, aktualizovali tiskopis žádosti o poskytnutí dotace… 
a připravili průvodní dopis. Veškeré informace o České knihovně byly 
zveřejněny na webových stránkách MZK Brno a v elektronické 
konferenci Knihovna. Téměř jedna třetina knihoven nevyplnila tiskopisy 
v úplnosti a správně, proto jsme museli řadu údajů zjišťovat a do 
materiálů doplňovat. Po sumarizaci požadavků knihoven zaslalo TÚK 
objednávky publikací jednotlivým nakladatelům, na tituly základní 
řady byly odeslány koncem května a rezervy v červenci. Nestalo se, že 
by některý titul nebyl objednán. První zásilky knih byly knihovnám 
expedovány v červnu 2006. V průběhu roku byly knihy zasílány 67 
kontaktním místům a 163 jednotlivým knihovnám, celkem bylo 
realizováno devět expedic a bylo vystaveno 4 090 výdejek. Expedice 
titulů dodaných od nakladatelů v prosinci 2006 a titulů rezervy 
proběhne v 1. čtvrtletí roku 2007. 

Evidenční aparát projektu Česká knihovna je veden a archivován 
v TÚK (žádosti knihoven, objednávky, potvrzené dodací listy od kniho-
ven, objednávky nakladatelům, evidence dodaných titulů, faktur a prů-
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běžné čerpání finančních prostředků). Žádosti o poskytnutí dotace… po 
kontrole, případně doplnění chybějících údajů, byly v jednom exempláři 
zaslány MK ČR. Společně s knihami z projektu Česká knihovna jsme 
knihovnám také zaslali čtyři čísla časopisu Závislosti a my, odborný 
čtvrtletník pro sociálně patologické jevy (dar MK ČR). 

Podle ohlasů z knihoven je projekt Česká knihovna hodnocen kladně, 
přesto jeho kvalitnějšímu chodu brání potíže, které jsou s některými na-
kladatelstvími. Nakladatelé nedodají všechny objednané tituly, mnohdy 
tuto skutečnost oznámí až těsně před uzávěrkou celého ročníku. Trvají-
cím problémem, na který si stěžují knihovníci, je změna názvu. Práci 
také znesnadňuje dodávání objednaných knih až v závěru roku. Dobrou 
spolupráci s knihovnami ztěžují již uvedené nedostatky při vyplnění 
objednávek a žádostí, ale také nedodržení povinnosti knihoven zasílat 
do TÚK potvrzené výdejky s přírůstkovými čísly, pod kterými knihovny 
publikace zapsaly do přírůstkových seznamů. Sledování a urgencím 
těchto dokladů pak museli pracovníci TÚK věnovat poměrně hodně 
času. 

Osmý ročník České knihovny opět přispěl ke zkvalitnění fondů kniho-
ven, a rozšířil tak jejich nabídku čtenářům o 15 176 svazků hodnotných 
děl původní české literatury v ceně 2 626 191 Kč. 



 62

i) PUBLIKAČNÍ ČINNOST A PROPAGACE ČINNOSTI 
KNIHOVNY V ROCE 2006 

Publikační činnost 

Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy / … 
Brno, 2006. Roč. 20. 4 čísla. 
ISSN 0862-1985 
 
Informační gramotnost 4 : sborník příspěvků z konference, konané 
24. listopadu 2005 v Moravské zemské knihovně. 
Brno, 2006. – 163 s. 
ISBN 80-7051-167-2 
 
Moravská zemská knihovna : výroční zpráva 2005. 
Brno, 2006. – 96 s. 
ISBN 80-7051-166-4 
 
FIALOVÁ, Anežka : Bibliografie okresu Kroměříž. Literatura z let 
1981–2005. Brno, 2006. – 309 s. 
ISBN 80-7051-168-0 
 
Hledám člověka. Z filozofických prací Karla Máchy. 
Brno, 2006. – 322 s. 
ISBN 80-7051-165-6 
 
KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 1. 
Bibliografie. Sv. 1. A–K. Brno, 2006. 525 s. 
ISBN 80-86249-36-0 
 
KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 1. 
Bibliografie. Sv. 2. L–S. Brno, 2006. 544 s. 
ISBN 80-86249-37-9 
 
KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 1. 
Bibliografie. Sv. 3. Š–Ž. Brno, 2006. 446 s. 
ISBN 80-86249-38-7 



 63

PŘÍLOHY 

1. Plnění výkonových ukazatelů 2006 

poř. 
č. 

úkol plán plnění % z toho jednotlivé 
útvary 

Stav knihovního fondu 
k 31. 12. 2006 

 3 850 761   

1.1 Knihy a periodika  2 066 179   
1.2 Ostatní dokumenty  784 582   
1.2.1 rukopisy  2 154   
1.2.2 mikrografické 
dokumenty 

 9 636   

1.2.3 tištěné hudebniny  80 710   
1.2.4 audiovizuální 
dokumenty 

 22 248   

1.2.5 normy  174 559   
1.2.6 patenty  390 412   

1 

1.2.7 jiné  104 863   

Přírůstek knihovního fondu 35 500 41 260 116 5:9 677, 6:8 179, 
8.1:20 487, 
10:1 387, 
11:1 530 

2.1 Knihy a periodika 27 200 29 785 110 5:8 866, 6:49, 
8.1:19 704, 
11:11 66 

2.1.1 povinný výtisk titulů  24 950  5:7 330, 
8.1:16 426, 
10:1 194 

2.2 Ostatní dokumenty 8 300 11 475 138 5:811, 6:8 130, 
8.1:783, 
10:1 387, 11:364 

2.2.1 rukopisy  0   
2.2.2 mikrografické 
dokumenty 

 303  5:303 

2.2.3 kartografické 
dokumenty 

 262  8.1:262 

2.2.4 tištěné hudebniny  300  10:300 
2.2.5 audiovizuální 
dokumenty 

 1 460  8.1:42, 10:1 087, 
11:331 

2.2.6 grafické dokumenty  0   

2 

2.2.7 elektronické 
dokumenty 

 1 150  5:508, 6:130, 
8.1:479, 11:33 
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2.2.8 normy 1 800 1 530 85 6:1 530 
2.2.9 patenty 1 500 1 600 107 6:1 600 
2.2.10 jiné 5 000 4 870 97 6:4 870 

Úbytky knihovního fondu  7 050  6:5 743, 
8.5:1 231, 11:76 

3.1 Knihy a periodika  1 261  8.5:1 208, 11:53 
3.2 Ostatní dokumenty  5 789  6:5 743, 8.5:23, 

11:23 
3.2.1 rukopisy  0   
3.2.2 mikrografické 
dokumenty 

 0   

3.2.3 kartografické 
dokumenty 

 0   

3.2.4 tištěné hudebniny  19  8.5:19 
3.2.5 audiovizuální 
dokumenty 

 23  11:23 

3.2.6 grafické dokumenty  0   
3.2.7 elektronické 
dokumenty 

 4  8.5:4 

3.2.8 normy  1 743  6:1 743 
3.2.9 patenty  0   

3 

3.2.10 jiné  4 000  6:4 000 

Počet titulů docházejících 
periodik 

3 850 5 309 138 5:5 264, 11:45 

4.1 ČR 3 500 4 971 142 5:4 971 

4 

4.2 Zahraničí 350 338 97 5:293, 11:45 

Počet zkatalogizovaných 
knihovních jednotek 

 67 542  4:20 467, 
5:7 138, 6:4 919, 
7:13 105, 
8:15 233, 
10:1 240, 
11:5 440 

5.1 Zpracování jmenné – 
děl (přírůstek) 

 25 683  4:389, 5:7 138, 
6:3 158, 
8.2/3:12 317, 
10:1 240, 
11:1 441 

5.2 Zpracování věcné – děl 
(přírůstek) 

 22 507  6:4 890, 
8.4:15 233, 
10:1 240, 
11:1 144 

5 

5.2.1 z toho předmětové  17 617  8.4:15 233, 
10:1 240, 
11:1 144 
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5.2.2 z toho systematické  21 363  6:4 890, 
8.4:15 233, 
10:1 240 

6 Revize knihovních fondů 200 000 286 118 143 3:63 223, 
6:4 562, 
8.5:218 333 

7 Číselná revize  675 650  3:650 000, 
6:25 650 

8 Počet adjustovaných svazků  39 245  3:26 726, 
5:9 677, 6:6, 
10:1 340, 
11:1 496 

9 Vazba a knihařské opravy 
svazků 

 8 840  3:5 057, 5:3 317, 
10:414, 11:52 

10 Restaurování vzácných 
tisků 

 10  2.3:10 

11 Počet registrovaných 
čtenářů 

30 000 29 098 97 3:29 098 

12 Počet návštěvníků půjčovny  345 258  3:280 235, 
10:2 505, 
11:62 518 

13 Počet návštěvníků studoven  424 693  3:404 292, 
4:9 253, 
5:10 259, 7:564, 
10:325 

Počet žádaných děl  640 103   
14.1 V knihovně  628 571  3:498 158, 4:674, 

6:15 032, 
7:1 596, 
10:4 879, 
11:108 232 

14.1.1 z toho kladně 
vyřízených 

 552 503  3:422 760, 4:674, 
6:15 032, 
7:1 425, 
10:4 380, 
11:108 232 

14.2 V rámci MVS  11 532   

14 

14.2.1 z toho kladně 
vyřízených 

 9 947   

15 Výpůjčky celkem 395 000 567 055 144 3:422 760, 4:674, 
5:14 007, 
6:15 032, 
7:1 970, 
10:4 380, 
11:108 232 
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15.1 Mimo knihovnu 325 000 414 914 128 3:349 641, 
5:3 975, 6:2 914, 
10:2 684, 
11:55 700 

15.1.1 knihy a periodika  390 700  3:349 641, 
5:3 975, 
11:37 084 

15.1.1.1 z toho běžný 
ročník periodik 

 5 880  5:3 975, 11:1 905 

15.1.2 ostatní dokumenty  24 214  6:2 914, 
10:2 684, 
11:18 616 

15.2 Prezenční 70 000 152 141 217 3:73 119, 4:674, 
5:10 032, 
6:12 118, 
7:1 970, 
10:1 696, 
11:52 532 

15.2.1 Knihy a periodika  131 728  3:72 623, 4:390, 
5:8 604, 7:1 726, 
11:48 385 

15.2.1.1 běžný ročník 
periodik 

 2 173  11:2 173 

15.2.2 ostatní dokumenty  20 413  3:496, 4:284, 
5:1 428, 
6:12 118, 7:244, 
10:1 696, 
11:4 147 

15.2.2.1 grafické 
dokumenty 

 37  3:16, 7:21 

15.2.2.2 tištěné hudebniny  383  10:383 
15.2.2.3 jiné  19 993  3:480, 4:284, 

5:1 428, 
6:12 118, 7:223, 
10:1 313, 
11:4 147 

Meziknihovní výpůjční 
služba 

 9 947   

16.1 Půjčeno jiným 
knihovnám 

5 000 6 472 129  

16.1.1 vnitrostátně  6 335   
16.1.1.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 5 224   

16.1.1.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 1 108   

16 

16.1.1.3 ostatní dokumenty  3   
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16.1.2 mezinárodně  137   
16.1.2.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 95   

16.1.2.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 42   

16.1.2.3 ostatní dokumenty  0   
16.2 Půjčeno z jiných 
knihoven 

4 300 3 475 81  

16.2.1 vnitrostátně 1 500 1 331 89  
16.2.1.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 587   

16.2.1.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 744   

16.2.1.3 ostatní dokumenty  0   
16.2.2 mezinárodně 2 800 2 144 77  
16.2.2.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 1 056   

16.2.2.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 1 083   

16.2.2.3 ostatní dokumenty  5   

17.1 Písemné informace  5 978  3:31, 3.3:4 740, 
4:129, 5:203, 
6:106, 7:15, 
9:670, 10:50, 
11:34 

17 

17.1.1 z toho rešerše  68  4:54, 6:5, 11:9 

18 Analytický popis článků  2 975  3:105, 4:2 870 

19 Konzultace  523  4:55, 5:96, 6:61, 
7:13, 9:151, 
10:111, 11:36 

20 Školení, semináře, aktivy 
apod. 

 79  4:14, 6:7, 9:34, 
10:1, 11:23 

21 Počet titulů vydaných 
publikací 

 8   

Kolektivní akce pro 
veřejnost (exkurze) 

 119  3:20, 4:9, 6:1, 
7:4, 9:25, 10:3, 
11:57 

22 

22.1 Počet účastníků  2 454  3:435, 4:129, 6:8, 
7:61, 9:663, 
10:10, 11:1 148 

23 Počet výstav  50  3:6, 6:10, 10:33, 
11:1 

 





15. a 27. 3. 2006
Školení Rešerše ve volně 
přístupných patentových 
databázích – pořádané 
oddělením firemních a ob-
chodních informací MZK

28. 2., 28. 4. a 24. 11. 2006
Vzdělávací kurz Úvod do 

oblasti patentových infor-
mací – pořádaný oddělením 

firemních a obchodních 
informací MZK

14., 15. 2. 2006
Kritické myšlení – 1. modul 

Knihovnického kurzu se 
specializací na práci s dět-
skými čtenáři ve veřejných 

knihovnách

1. 2. 2006
Zahájení výstavy Comics 
aus Deutschland – pořá-

dané v Německé knihovně 
ve spolupráci s Goethe-In-

stitutem v Praze

26. 1. 2006
Zahájení výstavy Mozartovy 
stopy ve sbírkách Moravské 
zemské knihovny

2. Kalendárium významných organizovaných akcí



4. 5. 2006
8. večer z cyklu Lange 

Nacht der kurzen Texte 
– pořádaný ve spolupráci 

s Goethe-Institutem v Praze 
a Österreich Institutem Brno

2. 5. 2006
Zahájení výstavy Jiří 
Josef Kamel 21. 4. 1661 
– 2. 5. 1706 – pořádané 
ve spolupráci s Moravsko-
slezskou akademií pro 
vzdělání, vědu a umění

25. 4. 2006
Společné autorské čtení ra-
kouských spisovatelů Arno 

Geiger a Richard Obermayr 
– pořádané ve spolupráci 

s Rakouským kulturním 
fórem v Praze

20., 21. 4. 2006
Vývojová psychologie 
– 2. modul Knihovnického 
kurzu se specializací na 
práci s dětskými čtenáři ve 
veřejných knihovnách

11., 18., 25. 4. 2006
Knihovnický kurz se speci-
alizací na práci studijních 

a informačních center škol 
(SIC) – pořádaný ve spolu-
práci se Střediskem služeb 

školám Brno

4. 4. 2006
Autorské čtení německého 
spisovatele Thomase Langa 

„Na laně“ – pořádané v Ně-
mecké knihovně ve spolu-
práci s Goethe-Institutem 

v Praze

12.–13. 4. 2006
Seminář Informační vzdě-
lávání v 21. století – pořá-
daný ve spolupráci s Kraj-
skou knihovnou Františka 
Bartoše ve Zlíně, Obchodní 
akademií a VOŠ ve Valaš-
ském Meziříčí a Klubem 
školních knihoven SKIP



13., 14. 6. 2006
Tvořivá práce s textem 
– 3. modul Knihovnického 
kurzu se specializací na 
práci s dětskými čtenáři ve 
veřejných knihovnách

30. 5. 2006
Přednáška Pracovat ve 
Velké Británii: co potře-
bujete vědět – pořádaná 
v Anglické knihovně ve 
spolupráci s Britským 
velvyslanectvím v Praze 
a British Council

16.–17. 5. 2006
Seminář Umíme zaujmout 
a získat mladé lidi? (Práce
s dospívajícími čtenáři ve 
veřejných knihovnách) 
– pořádaný ve spolupráci 
s Klubem dětských 
knihoven jižní Moravy 
a Knihovnou Karla 
Dvořáčka ve Vyškově

11. 5. 2006
Vyhlášení výsledků Česko-
-americké ceny pro talento-
vané studenty – udělované 
Mezinárodním politolo-
gickým ústavem Masary-
kovy univerzity v Brně ve 
spolupráci s Velvyslanec-
tvím USA v ČR a Komisí 
J. W. Fulbrighta

4.–7. 5. 2006
12. mezinárodní knižní 

veletrh Svět knihy Praha 
– společná prezentace 

Technického ústředí kniho-
ven (knihovních pomůcek 

a nábytku) se stánkem 
Sdružení knihoven ČR



7. 11. 2006
Konference Literatura ur-

čená k likvidaci – pořádaná 
ve spolupráci s Obcí spiso-
vatelů, Ústavem české lite-
ratury a knihovnictví Filo-

zofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, Českým 

centrem mezinárodního 
PEN Klubu, Českou křesťan-

skou akademií

25. 10. 2006
Školení Vyhledávání ve 
volně přístupných bázích 
Úřadu průmyslového vlast-
nictví – pořádané odděle-
ním firemních a obchodních 
informací MZK

19., 26. 10., 2. 11. 2006
Vzdělávací kurz AACR2R / 

MARC 21 (pokračující 
a elektronické zdroje)

13., 27. 10. 2006
Výcvikový kurz Lektorské 
dovednosti

9. 10. 2006
Autorské čtení rakouského 

spisovatele Vladimira 
Vertliba – pořádané ve 
spolupráci s Österreich 

Institutem Brno
12., 13. 9. 2006
Česká a světová literatura 
pro děti a mládež – 4. mo-
dul Knihovnického kurzu se 
specializací na práci s dět-
skými čtenáři ve veřejných 
knihovnách

6.–7., 19. 9. 2006
Vzdělávací kurz Tvorba 

a podávání (malých) 
projektů – pořádaný ve 

spolupráci s Městskou 
knihovnou Tišnov



10.–12. 11. 2006
4. knižní veletrh Svět knihy 
Brno – společná prezentace 
Technického ústředí kniho-

ven (knihovních pomůcek 
a nábytku) se stánkem 
Sdružení knihoven ČR

10. 11. 2006
Seminář Opravdu nečtou? 
(Podpora dětského čtenář-
ství) – pořádaný jako dopro-
vodná akce knižního vele-
trhu Svět knihy Brno 2006



14. 11. 2006
Koordinační porada pro-
fesionálních veřejných 
knihoven Jihomoravského 
kraje s přednáškou
T. Řeháka

22.–23. 11. 2006
5. konference Informační 
gramotnost – vědomosti 

a dovednosti pro život 
– pořádaná ve spolupráci se 

Střediskem služeb školám, 
Národním institutem pro 
další vzdělávání – praco-

viště Brno, Klubem školních 
knihoven SKIP ČR

23. 11. 2006
9. večer z cyklu Lange 
Nacht der kurzen Texte 
– pořádaný ve spolupráci 
s Goethe-Institutem v Praze 
a Österreich Institutem Brno

27. 11., 11. 12. 2006
Základy didaktiky, didak-

tické metody, komuni-
kace s dětmi – 5. modul 
Knihovnického kurzu se 

specializací na práci s dět-
skými čtenáři ve veřejných 

knihovnách

29. 11. 2006
Školení Vyhledávání ve 
volně přístupných paten-
tových databázích – pořá-
dané oddělením firemních 
a obchodních informací 
MZK

6. 12. 2006
Scénické čtení Bertolt 

Brecht: „Historky o panu 
Keunerovi“ – pořádané ve 

spolupráci s Goethe-Institu-
tem v Praze
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3. Rozvaha (bilance) 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

název položky  pol. 
č. 

stav 
k 1. 1. 

stav 
k 31. 12. 

AKTIVA 

A. Stálá aktiva 
součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 

1 517 767,63 515 345,98 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek     
 Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje 
(012) 2   

 Software (013) 3 1 292,74 1 545,53 
 Ocenitelná práva (014) 4   
 Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
(018) 5 474,81 486,65 

 Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

(019) 6   

 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

(041) 7   

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

(051) 8   

 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 
součet položek 2 až 8 

9 1 767,55 2 032,18 

2. Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

    

 Oprávky k nehmotným výsledkům 
výzkumu a vývoje 

(072) 10   

 Oprávky k softwaru (073) 11 –963,78 1 122,16 
 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12   
 Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
(078) 13 –474,81 486,65 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

(079) 14   

 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
majetku celkem 

součet položek 10 až 14 

15 –1 438,59 1 608,81 

3. Dlouhodobý hmotný majetek     
 Pozemky (031) 16 10 381,20 19 545,32 
 Umělecká díla a předměty (032) 17 612,50 612,50 
 Stavby (021) 18 492 674,43 495 779,51 
 Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
(022) 19 57 116,81 56 014,72 
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 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20   
 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21   
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 12 127,16 13 025,01 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23   
 Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
(042) 24 6 815,59 6 744,13 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

(052) 25 7 500,00  

 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
součet položek 16 až 25 

26 587 227,69 591 721,19 

4. Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

    

 Oprávky ke stavbám (081) 27 –25,441,95 -29 546,56 
 Oprávky k samostatným movitým 

věcem a souborům movitých věcí 
(082) 28 –32 219,91 -34 227,01 

 Oprávky k pěstitelským celkům 
trvalých porostů 

(085) 29   

 Oprávky k základnímu stádu 
a tažným zvířatům 

(086) 30   

 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

(088) 31 –12 127,16 -13 025,01 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
hmotnému majetku 

(089) 32   

 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
celkem 

součet položek 27 až 32 

33 –69 789,02 -76 798,58 

5. Dlouhodobý finanční majetek     
 Majetkové účasti v osobách 

s rozhodujícím vlivem 
(061) 34   

 Majetkové účasti v osobách 
s podstatným vlivem 

(062) 35   

 Dlužné cenné papíry držené do 
splatnosti 

(063) 36   

 Půjčky osobám ve skupině (066) 37   
 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38   
 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39   
 Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
(043) 40   

 Dlouhodobý finanční majetek celkem 
součet položek 34 až 40 

41   

B. Oběžná aktiva 
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 

42 16 805,58 16 416,80 

1. Zásoby     
 Materiál na skladě (112) 43 205,44 193,12 
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 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 
nebo 
119) 

44   

 Nedokončená výroba (121) 45   
 Polotovary vlastní výroby (122) 46   
 Výrobky (123) 47 235,50 220,40 
 Zvířata (124) 48   
 Zboží na skladě (132) 49 1 564,22 1 173,45 
 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 

nebo 
139) 

50   

 Zásoby celkem 
součet položek 43 až 50 

51 2 005,16 1 586,97 

2. Pohledávky     
 Odběratelé (311) 52 384,21 162,31 
 Směnky k inkasu (312) 53   
 Pohledávky za eskontované cenné 

papíry 
(313) 54   

 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 180,65 221,94 
 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56   
 Ostatní pohledávky (316) 57 0,61 1,99 
 součet položek 52 až 57  58 565,47 386,24 
 Pohledávky k účastníkům sdružení (358) 59   
 Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
(336) 60   

 Daň z příjmů (341) 61 166,71  
 Ostatní přímé daně (342) 62   
 Daň z přidané hodnoty (343) 63 40,82  
 Ostatní daně a poplatky (345) 64   
 Pohledávky z pevných termínových 

operací 
(373) 65   

 součet položek 61 až 64  66 207,53  
 Nároky na dotace a ostatní zúčtování 

se státním rozpočtem 
(346) 67 78,00  

 Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
s rozpočtem územních 
samosprávných celků 

(348) 68   

 součet položek 67 a 68  69 78,00  
 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 106,59 127,45 
 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 71   
 Jiné pohledávky (378) 72   
 Opravná položka k pohledávkám (391) 73   
 součet položek 70 až 73  74 106,59 127,45 
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 Pohledávky celkem 
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 

+ 74 

75 957,59 513,69 

3. Finanční majetek     
 Pokladna (261) 76 32,78 18,46 
 Peníze na cestě (+/–262) 77   
 Ceniny (263) 78 0,31 0,31 
 součet položek 76 až 78  79 33,09 18,77 
 Běžný účet (241) 80 9 645,79 10 231,06 
 Běžný účet fondu kulturních 

a sociálních potřeb 
(243) 81 285,92 150,02 

 Ostatní běžné účty (245) 82   
 součet položek 80 až 82   83 9 931,71 10 381,08 
 Majetkové cenné papíry 

k obchodování 
(251) 84   

 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85   
 Ostatní cenné papíry (256) 86   
 Pořízení krátkodobého finančního 

majetku 
(259) 87   

 součet položky 84 až 87  88   
 Finanční majetek celkem 

součet položek 79 + 83 + 88 
89 9 964,80 10 399,85 

4. Prostředky rozpočtového 
hospodaření 

    

 Základní běžný účet (231) 90   
 Vkladový výdajový účet (232) 91 H  
 Příjmový účet (235) 92 H  
 Běžné účty peněžních fondů (236) 93   
 Běžné účty státních fondů (224) 94   
 Běžné účty finančních fondů (225) 95   
 součet položek 90 až 95   96   
 Poskytnuté dotace organizačním 

složkám státu 
(202) 97 H  

 Poskytnuté dotace vkladovému 
výdajovému účtu 

(212) 98 H  

 Poskytnuté příspěvky a dotace 
příspěvkovým organizacím 

(203) 99 H  

 Poskytnuté dotace ostatním 
subjektům 

(204) 100 H  

 Poskytnuté příspěvky a dotace 
příspěvkovým organizacím 

(213) 101 H  

 Poskytnuté dotace ostatním 
subjektům 

(214) 102 H  

 součet položek 97 až 102  103   
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 Poskytnuté návratné finanční 
výpomoci mezi rozpočty 

(271) 104   

 Poskytnuté přechodné výpomoci 
příspěvkovým organizacím 

(273) 105   

 Poskytnuté přechodné výpomoci 
podnikatelským subjektům 

(274) 106   

 Poskytnuté přechodné výpomoci 
ostatním organizacím 

(275) 107   

 Poskytnuté přechodné výpomoci 
fyzickým osobám 

(277) 108   

 součet položek 104 až 108  109   
 Limity výdajů (221) 110 H  
 Zúčtování výdajů územních 

samosprávných celků 
(218) 111 H  

 Materiální náklady (410) 112 H  
 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 H  
 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým 

osobám 
(430) 114 H  

 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 H  
 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 H  
 Manka a škody (460) 117 H  
 součet položek 112až 117  118   
 Prostředky hospodaření celkem 

součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 
+ 118 

119   

5. Přechodné účty aktivní     
 Náklady příštích období (381) 120 3 878,02 3 790,93 
 Příjmy příštích období (385) 121 0,01  
 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122   
 Dohadné účty aktivní (388) 123  125,36 
 Přechodné účty aktivní celkem 

součet položek 120 až 123 
124 3 878,03 3 916,29 

 ÚHRN AKTIV 
součet položek 1 + 42 

125 534 573,21 531 762,78 

PASIVA 

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 
celkem 
součet položky 130 + 131 + 138 + 141 + 151 

+ 158 

126 529 108,54 527 119,70 

1. Majetkové fondy     
 Fond dlouhodobého majetku (901) 127 517 767,63 515 345,98 
 Fond oběžných aktiv (902) 128 4 599,85 4 499,85 
 Fond hospodářské činnosti (903) 129   
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 Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

(+/–909) 130   

 Majetkové fondy celkem 
součet položek 127 až 129 

131 522 367,48 519 845,83 

2. Finanční a peněžní fondy     
 Fond odměn (911) 132 365,06 365,06 
 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 438,34 289,78 
 Fond rezervní (914) 134 148,16 85,65 
 Fond reprodukce majetku (916) 135 5 789,50 6 392,84 
 Peněžní fondy (917) 136   
 Ostatní finanční fondy (918) 137   
 Finanční a peněžní fondy celkem 

součet položek 132 až 137 
138 6 741,06 7 133,33 

3. Zvláštní fondy organizačních složek 
státu 

    

 Státní fondy (921) 139   
 Ostatní zvláštní fondy (922) 140   
 Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem 

součet položek 139 a 140 
141   

4. Zdroje krytí prostředků 
rozpočtového hospodaření 

    

 Financování výdajů organizačních 
složek státu 

(201) 142 H  

 Financování výdajů územních 
samosprávných celků 

(211) 143 H  

 Bankovní účty k limitům 
organizačních složek státu 

(223) 144 H  

 Vyúčtování rozp. příjmů z běžné 
činnosti organizačních složek státu 

(205) 145 H  

 Vyúčtování rozp. příjmů z běžné 
činnosti územních samosprávných 
celků 

(215) 146 H  

 Vyúčtování rozpočtových příjmů 
z finančního majetku organizačních 
složek státu 

(206) 147 H  

 Vyúčtování rozpočtových příjmů 
z finančního majetku územních 
samosprávných celků 

(216) 148 H  

 Zúčtování příjmů územních 
samosprávných celků 

(217) 149 H  

 Přijaté návratné finanční výpomoci 
mezi rozpočty 

(272) 150   

 Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření 
celkem 

součet položek 142 až 150 

151   



 81

5. Hospodářský výsledek     
a)  z hospodářské činnosti územních 

samosprávných celků a činnosti 
příspěvkových organizací 

    

 Hospodářský výsledek běžného 
účetního období 

(+/–963) 152 H 140,54 

 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

(+/–932) 153   

 Hospodářský výsledek ve 
schvalovacím řízení 

(+/–931) 154  H 

b) Převod zúčtování příjmů a výdajů 
z minulých let 

(+/–933) 155   

c) Saldo výdajů a nákladů (+/–964) 156   
d)  Saldo příjmů a výnosů (+/–965) 157   
 součet položek 152 až 157 158  140,54 

D. Cizí zdroje 
součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 

159 5 464,67 4 643,08 

1. Rezervy     
 Rezervy zákonné (941) 160   

2. Dlouhodobé závazky     
 Emitované dluhopisy (953) 161   
 Závazky z pronájmu (954) 162   
 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163   
 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164   
 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165   
 Dlouhodobé závazky celkem 

součet položek 161 až 165 
166   

3. Krátkodobé závazky     
 Dodavatelé (321) 167 1 858,49 662,87 
 Směnky k úhradě (322) 168   
 Přijaté zálohy (324) 169 9,60 128,60 
 Ostatní závazky (325) 170 1 964,24 2 044,50 
 Závazky z pevných termínových 

operací 
(373) 171   

 součet položek 167 až 171  172 3 832,33 2 835,97 
 Závazky z upsaných nesplacených 

cenných papírů a podílů 
(367) 173   

 Závazky za účastníky sdružení (368) 174   
 součet položek 173 a 174  175   
 Zaměstnanci (331) 176 87,19 99,86 
 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177   
 součet položek 176 a 177  178 87,19 99,86 
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 Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

(336) 179 1 080,73 1 138,90 

 Daň z příjmů (341) 180   
 Ostatní přímé daně (342) 181 272,12 243,26 
 Daň z přidané hodnoty (343) 182  166,86 
 Ostatní daně a poplatky (345) 183   
 součet položek 180 až 183  184 272,12 410,12 
 Vypořádání přeplatků dotací 

a ostatních závazků se státním 
rozpočtem 

(347) 185   

 Vypořádání přeplatků dotací 
a ostatních závazků s rozpočtem 
územních samosprávných celků 

(349) 186   

 součet položek 185 a 186  187   
 Jiné závazky (379) 188 2,71  
 Krátkodobé závazky celkem 

součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 
+ 187 + 188 

189 5 275,08 4 484,85 

4. Bankovní úvěry a půjčky     
 Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190   
 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191   
 Eskontované krátkodobé dluhopisy 

(směnky) 
(282) 192   

 Emitované krátkodobé dluhopisy (283) 193   
 Ostatní krátkodobé závazky (finanční 

výpomoci) 
(289) 194   

 součet položek 193 a 194  195   
 Bankovní úvěry a půjčky celkem 

součet položek 190 + 191 + 192 + 195 
196   

5. Přechodné účty pasivní     
 Výdaje příštích období (383) 197   
 Výnosy příštích období (384) 198 78,00  
 Kurzové rozdíly pasivní (387) 199   
 Dohadné účty pasivní (389) 200 111,59 158,23 
 Přechodné účty pasivní celkem 

součet položek 197 až 200 
201 189,59 158,23 

 ÚHRN PASIV 
součet položek 126 + 159 

202 534 573,21 531 762,78 
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4. Výkaz zisku a ztráty 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

činnost název položky účet pol. 
č. hlavní hospo-

dářská 

Spotřeba materiálu (501) 1 11 069,56  
Spotřeba energie (502) 2 5 696,95  
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 3 1 114,91  
Prodané zboží (504) 4 3 012,04  
Opravy a udržování (511) 5 1 571,01  
Cestovné (512) 6 215,92  
Náklady na reprezentaci (513) 7 17,78  
Ostatní služby (518) 8 10 763,83  
Mzdové náklady (521) 9 32 254,17  
Zákonné sociální pojištění (524) 10 11 274,44  
Ostatní sociální pojištění (525) 11   
Zákonné sociální náklady (527) 12 784,80  
Ostatní sociální náklady (528) 13   
Daň silniční (531) 14   
Daň z nemovitostí (532) 15 0,26  
Ostatní daně a poplatky (538) 16 15,84  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 3,04  
Ostatní pokuty a penále (542) 18 0,88  
Odpis pohledávky (543) 19   
Úroky (544) 20   
Kursové ztráty (545) 21 23,72  
Dary (546) 22   
Manka a škody (548) 23   
Jiné ostatní náklady (549) 24 1 883,83  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

(551) 25 7 814,00  

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. 
a hmot. majetku 

(552) 26   

Prodané cenné papíry a podíly (553) 27   
Prodaný materiál (554) 28   
Tvorba zákonných rezerv (556) 29   
Tvorba zákonných opravných položek (559) 30   

Náklady celkem 
součet položek 1 až 30 

 31 87 516,98  
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Tržby za vlastní výrobky (601) 32   
Tržby z prodeje služeb (602) 33 4 429,68  
Tržby za prodané zboží (604) 34 3 750,64  
Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 35   
Změna stavu zásob polotovarů (612) 36   
Změna stavu zásob výrobků (613) 37 -15,10  
Změna stavu zvířat (614) 38   
Aktivace materiálu a zboží (621) 39 148,33  
Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 40   
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 41   
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 42   
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 43   
Ostatní pokuty a penále (642) 44   
Platby za odepsané pohledávky (643) 45   
Úroky (644) 46 6,11  
Kursové zisky (645) 47 1,20  
Zúčtování fondů (648) 48   
Jiné ostatní výnosy (649) 49 142,59  
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

(651) 50   

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (652) 51   
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 52   
Tržby z prodeje materiálu (654) 53   
Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 54   
Zúčtování zákonných rezerv (656) 55   
Zúčtování zákonných opravných položek (659) 56   
Příspěvky a dotace na provoz (691) 57 79 194,07  

Výnosy celkem 
součet položek 32 až 57 

 58 87 657,52  

Hospodářský výsledek před zdaněním 
rozdíl položek 58 – 31 

 59 140,54  

Daň z příjmů (591) 60   
Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 61   

Hospodářský výsledek po zdanění 
položka 59 – 60 – 61 (+/–) 

 62 140,54  
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5. Příloha účetní závěrky 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

název položky pol. 
č. 

stav 
k 1. 1. 

stav 
k 31. 12. 

I. Položky 1 až 19 se vykáží k 30. červnu nebo 
k rozvahovému dni v uspořádání: 

   

Dotace celkem na dlouhodobý 
majetek ze státního rozpočtu 

(z AÚ k účtu 346) 1 H 5 163,00 

z toho: systémové dotace na 
 dlouhodobý majetek  

 2 H 5 163,00 

z toho na: výzkum a vývoj   3 H 200,00 
 vzdělávání pracovníků  4 H  
 informatiku  5 H  
 individuální dotace 
 na jmenovité akce  

 6 H  

Přijaté prostředky ze zahraničí na 
dlouhodobý majetek 

(z AÚ k účtu 916) 7 H  

Přijaté dotace celkem na 
dlouhodobý majetek z rozpočtu 
územních samosprávných celků 

(z AÚ k účtu 348) 8 H  

Přijaté příspěvky a dotace ze státního 
rozpočtu 

(z AÚ účtu 691) 9 H 77 247,00 

z toho: přijaté příspěvky na provoz 
 od zřizovatele  

(z AÚ k účtu 691) 10 H 76 967,00 

z toho na: výzkum a vývoj  11 H 1 330,00 
 vzdělávání pracovníků  12 H  
 informatiku  13 H  
přijaté dotace na neinvestiční 
náklady související s financo-
váním programů evidovaných 
v ISPROFIN od zřizovatele 

(z AÚ k účtu 691) 14 H  

přijaté prostředky na výzkum 
a vývoj od poskytovatelů jiných 
než od zřizovatele 

(z AÚ k účtu 691) 15 H 280,00 

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj 
z rozpočtu územních 
samosprávných celků 

(z AÚ k účtu 691) 16 H  

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj 
od příjemců účelové podpory  

(z AÚ k účtu 691) 17 H  

Přijaté prostředky na provoz ze 
zahraničí 

(z AÚ k účtu 691) 18 H 297,07 
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Přijaté příspěvky a dotace celkem na 
provoz z rozpočtu územních 
samosprávných celků 

(z AÚ k účtu 691) 19 H 1 650,00 

Přijaté příspěvky a dotace na provoz 
z rozpočtu státních fondů 

(z AÚ k účtu 691) 50 H  

Přijaté dotace celkem na 
dlouhodobý majetek z rozpočtu 
státních fondů 

 51 H  

II. Položky 20 až 49 se vykáží k 1. lednu a k 30. červnu 
nebo k rozvahovému dni v uspořádání: 

   

Poskytnuté návratné finanční 
výpomoci mezi rozpočty – 
krajskému úřadu  

(účet 271) 20   

Poskytnuté návratné finanční 
výpomoci mezi rozpočty – obci 

(účet 271) 21   

Přijaté návratné finanční výpomoci 
mezi rozpočty – ze státního 
rozpočtu 

(účet 272) 22   

Přijaté návratné finanční výpomoci 
mezi rozpočty – od krajského úřadu 

(účet 272) 23   

Přijaté návratné finanční výpomoci 
mezi rozpočty – od obce 

(účet 272) 24   

Přijaté návratné finanční výpomoci 
mezi rozpočty – od státních fondů 

(účet 272) 25   

Přijaté návratné finanční výpomoci 
mezi rozpočty – od ostatních 
veřejných rozpočtů 

(účet 272) 26   

Poskytnuté přechodné výpomoci 
příspěvkovým organizacím – 
organizační složkou státu 

(účet 273) 27   

Poskytnuté přechodné výpomoci 
příspěvkovým organizacím – 
krajským úřadem 

(účet 273) 28   

Poskytnuté přechodné výpomoci 
příspěvkovým organizacím – obcí 

(účet 273) 29   

Krátkodobé bankovní úvěry 
tuzemské 

(účet 281) 30   

Krátkodobé bankovní úvěry 
zahraniční 

(účet 281) 31   

Emitované krátkodobé dluhopisy 
v tuzemsku 

(účet 283) 32   

Emitované krátkodobé dluhopisy 
v zahraničí 

(účet 283) 33   

Ostatní krátkodobé závazky (finanční 
výpomoci) tuzemské 

(účet 289) 34   

Ostatní krátkodobé závazky (finanční 
výpomoci) zahraniční 

(účet 289) 35   
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Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36   
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37   
Dlouhodobé bankovní úvěry 
tuzemské 

(účet 951) 38   

Dlouhodobé bankovní úvěry 
zahraniční 

(účet 951) 39   

Emitované dluhopisy tuzemské (účet 953) 40   
Emitované dluhopisy zahraniční (účet 953) 41   
Dlouhodobé směnky k úhradě 
tuzemské 

(účet 958) 42   

Dlouhodobé směnky k úhradě 
zahraniční 

(účet 958) 43   

Ostatní dlouhodobé závazky 
tuzemské 

(účet 959) 44   

Ostatní dlouhodobé závazky 
zahraniční 

(účet 959) 45   

Nakoupené dluhopisy a směnky 
k inkasu celkem 

(z AÚ účtů 063, 
253 a 312) 

46   

z toho: krátkodobé dluhopisy 
 a směnky územních 
 samosprávných celků 

(z AÚ účtů 253 
a 312) 

47   

 komunální dluhopisy 
 územních samosprávných 
 celků 

(z účtu 063) 48   

 ostatní dluhopisy a směnky 
 veřejných rozpočtů 

(z AÚ účtů 063, 
253, 312) 

49   

Splatné závazky pojistného na 
sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti 

 52 741,32 788,44 

Splatné závazky veřejného 
zdravotního pojištění 

 53 339,41 350,46 

Evidované daňové nedoplatky 
u místně příslušných finančních 
orgánů 

 54 272,12 410,12 

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů polo-
žek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva 
jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů 
položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní 
samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 
až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace 
vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 
a 39 přílohy účetní závěrky. 

   




