
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA 

Výroční zpráva 2007 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva 2007 
Moravská zemská knihovna v Brně 
Redakce: Jaromír Kubíček 
Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová 
ISBN 978-80-7051-176-3 



OBSAH 

Obsah 3 

Úvod 5 

a) Identifikační údaje 6 

b) Zřizovatel 7 

c) Organizační struktura 8 

d) Základní personální údaje 10 

e) Údaje o majetku 12 

f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 13 

g) Hodonocení a analýzy 14 

 1.  Zdůvodnění rozpočtových opatření 14
 2.  Vyhodnocení výnosů a nákladů 14
 3.  Údaje o podílu státního rozpočtu na financování 

činnosti MZK 16
 4.  Rozbor čerpání mzdových prostředků 16
 5.  Výzkum a vývoj 17
 6.  Financování reprodukce majetku v ISPROFIN 22
 7.  Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované 

MZK 22
 8.  Programy Evropských společenství 22
 9.  Spolupráce se zahraničím 22
10.   Mezinárodní konference a zahraniční cesty 23 
11.   Rezervní fond 23 
12.   Přehled hospodářských činností 23 
13.   Hospodářský výsledek 23 

h) Služby – přehledy činnosti MZK 24 

 1.  Útvar ředitele 24
 2.  Ekonomický odbor 25
 3.  Odbor služeb 26
 4.  Odbor automatizace a informací 30

 3 



 5.  Oddělení periodik 33
 6.  Oddělení firemních a obchodních informací 35
 7.  Oddělení rukopisů a starých tisků 37
 8.1 Oddělení doplňování fondů 38
 8.2/3 Oddělení jmenných autorit a popisu 39
 8.4 Oddělení věcného popisu 42
 8.5 Oddělení revize fondů 44
 9.  Oddělení knihovnictví 46
 10.  Oddělení hudební 48
 11.  Oddělení zahraničních knihoven 49
 12.  Technické ústředí knihoven 50

i) Publikační činnost a propagace činnosti knihovny v roce 2007 52 

Přílohy 53 

 1.  Plnění výkonových ukazatelů 2007 53
 2.  Kalendárium významných organizovaných akcí 59
 3.  Rozvaha (bilance) 67
 4.  Výkaz zisku a ztráty 75
 5.  Příloha účetní závěrky 77
 

 4 



ÚVOD 

Předmětem činnosti knihovny našeho typu jsou tradiční nabídky vůči 
veřejnosti. Především jde o poskytování knihovnických a informačních 
služeb v naplňování studijních a vědeckých potřeb, které uživatel hledá 
v informačních zdrojích. 

Jistě, že neříkáme, že jsme dost dobří v uspokojování informačních 
potřeb, ale můžeme posoudit značný zájem o ně, jak se projevuje v kaž-
doročně vysokém počtu čtenářů, v množství jejich návštěv a v počtu vý-
půjček knih, časopisů a dalších dokumentů. Tyto ukazatele jsou velice 
dobré a stále vysoké. 

Rozsah knihovních sbírek dosáhl k 31. 12. 2007 3 884 897 knihov-
ních jednotek, mezi nimiž převažuje domácí produkce. Získat a v brzké 
době zpracovat a zpřístupnit povinný výtisk knih, časopisů či hudebnin 
tvoří převažující nabídku našim čtenářům. Zahraniční nabídka se proje-
vuje stále vyšším zájmem o služby Anglické, Německé i Rakouské knihov-
ny, ale také v činnosti Info USA – Americké knihovny, které finančně pod-
porují naši partneři – British Council, Goethe-Institut, Rakouské kulturní 
fórum a Americké informační centrum. Plníme i funkci depozitní knihovny 
OSN. Přesto by získání více zahraničních informačních zdrojů bylo více 
než užitečné. 

Soustavné zapojení do celostátních projektů VISK / Veřejné informační 
služby knihoven, VaV / Věda a výzkum, GA / Grantová agentura – jak 
se projevuje v soustavě profesního vzdělávání, sdíleném i vlastním zpra-
cování knihovních fondů, české retrospektivní bibliografii a dalších pro-
duktech – využívá tvůrčí odborné kapacity našich knihovníků a přináší 
výsledky trvalé hodnoty. 
Řešení pro perspektivní ukládání knihovních fondů dovolilo rozhod-

nout o vystěhování sbírek a zrušení dvou nejméně vhodných depozitářů 
v tomto roce. Jsou připraveny investiční projekty pro stavbu instalačního 
koridoru mezi hlavní budovou a objektem H1 a byly provedeny práce pro 
dílčí využití tohoto objektu jako depozitáře. 

Změna je život a toto úsloví v menším rozsahu platí i pro naši tradiční 
knihovnickou práci. Děkuji Vám všem, kdo jste se o dobré výsledky v roce 
2007 zasloužili. 

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 Marcela Walterová 
 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. 2007 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let – 1 1 – 
21–30 let  12 14 26 16 
31–40 let  9 34 43 27 
41–50 let  5 26 31 20 
51–60 let 2 44 46 29 
61 let a více  4 8 12 8 
celkem 32 127 159 100,0 
% 20 80 100,0  

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2007 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % z toho knihovnické 
základní – 7 7 4 – 
vyučen 4 6 10 6 – 
střední odborné – 14 14 9 – 
úplné střední 9 11 20 13 – 
úplné střední odborné 5 58 63 40 45 
vyšší odborné – 1 1 – 1 
vysokoškolské 14 30 44 28 11 
celkem 32 127 159 100,0 57 

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2007 

 celkem 
průměrný hrubý měsíční plat  17 704 Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů 
zaměstnanců v roce 2007 

 počet 
nástupy 24
odchody 20
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5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav 
k 31. 12. 2007 

doba trvání počet % 
do 5 let 33 21
do 10 let 17 11
do 15 let 29 18
do 20 let 34 21
nad 20 let 46 29
celkem 159 100,00

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. 2007 činí 73 222 167,23 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. 2007 činí 515 985 933,40 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. 2007 činí 2 234 629,34 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 191 306,57 Kč. Upomínky byly 
zaslány 32 odběratelům. 
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f) ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 obdržela Moravská zemská 
knihovna v Brně příspěvek na provoz ve výši 72 931 tis. Kč. V průběhu 
roku 2007 bylo provedeno osm rozpočtových opatření, kterými byly při-
dělovány převážně účelové investiční a neinvestiční prostředky na progra-
mové projekty VaV, VISK, Česká knihovna a Kulturní aktivity. Mimoroz-
počtové zdroje byly získány od ÚSC (1 600 tis. Kč – Regionální funkce 
knihoven) a od GA ČR (172 tis. Kč – projekt Noviny a časopisy ČR). 

Základní ukazatele hospodaření (v tis. Kč) 

ukazatel rozpočet 
schválený

rozpočet 
po změnách

skutečnost 
k 31. 12. 2007 

% 
plnění 

výnosy celkem 81 281 89 156 92 941 104,2 
v tom: výnosy z vlastní
 činnosti 

8 000 8 000 9 077 112,0 

 ostatní výnosy 350 383 1 319 372,7 
 dotace od
 zřizovatele 

72 931 80 773 80 773 100,0 

 mimorozpočtové
 zdroje 

0 0 1 772  

náklady celkem 81 281 89 156 92 941 104,2 
v tom: spotřebované
 nákupy 

17 200 20 139 20 946 104,0 

 služby 11 478 14 268 15 980 112,0 
 osobní náklady 43 788 46 099 47 170 102,3 
  z toho mzdy 31 970 33 666 34 392 102,2 
 ostatní náklady 1 860 1 695 1 872 110,4 
 odpisy 6 955 6 955 6 973 100,3 
hospodářský výsledek 0  

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 2007 pro-
vedeno osm rozpočtových opatření o celkovém absolutním objemu 
3 174 tis. Kč, z toho 195 tis. Kč investičních. Úpravy schváleného roz-
počtu převážně spočívaly v poskytnutí účelových prostředků na progra-
mové projekty. V důsledku uvedené skutečnosti prováděla MZK postupně 
interní rozpočtová opatření navýšením výnosů a úměrným zvýšením ná-
kladů v analytické evidenci. 

 
2. Vyhodnocení výnosů a nákladů 

Vyhodnocení výnosů (v tis. Kč) 

Celkové výnosy 

položka skutečnost % k 3 celkových výnosů 
výnosy z vlastní činnosti 9 077 9,77 
ostatní výnosy 1 319 1,42 
dotace 80 773 86,91 
mimorozpočtové zdroje 1 772 1,91 
celkem 92 941 100,00 

Výnosy z vlastní činnosti 

položka skutečnost % k 3 vlastních výnosů 
fotoslužby 179 1,97 
publikace 30 0,33 
ztráty a bloky 3 551 39,12 
rešerše 17 0,18 
MMVS 439 4,84 
pronájmy 904 9,96 
TÚK (včetně nákladů) 3 957 43,60 
celkem 9 077 100,00 
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Ostatní výnosy 

položka skutečnost % k 3 ostatních výnosů 
změna stavu zásob –124 9,40 
aktivace materiálu a zboží 122 9,25 
úroky 7 0,53 
kurzové zisky 1 0,07 
zúčtování fondů celkem 153 11,60 
v tom: fond odměn 0  
 rezervní fond 0  
 FRM 153  
jiné ostatní výnosy celkem 1 160 87,95 
v tom:  knihovnické kurzy 114  
 náhrady za energie 59  
 účastnický poplatek 

IGELU 
987  

celkem  1 319 100,00 

Vyhodnocení nákladů (v tis. Kč) 
položka skutečnost % k 3 celkových nákladů 
nákupy celkem 20 946 22,54 
z toho: knihy 7 339 7,90 
 materiál 2 397 2,58 
 odpisy DHIM 1 241 1,33 
 energie 5 572 6,00 
 knihařské práce, vazby 1 196 1,29 
 zboží TÚK 3 202 3,44 
služby celkem 15 980 17,19 
z toho: opravy a údržba 2 531 2,72 
 cestovné 223 0,24 
 nájemné 324 0,35 
 ostatní služby včetně
 stravování 

9 860 10,61 

 doprava 256 0,27 
 poštovné, telefony,
 internet 

2 786 3,00 

osobní náklady 47 170 50,75 
z toho: mzdy 34 392 37,00 
daně a poplatky 14 0,02 
ostatní náklady 1 858 2,00 
odpisy 6 973 7,50 
celkem 92 941 100,00 
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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 7 842 tis. Kč, investiční účelové dotace na pro-
jekty v objemu 195 tis. Kč. 

Přehled poskytnutých dotací (v tis. Kč) 

druh dotace neinvestiční investiční systémová 
provoz objektu MZK 72 931  
VISK 2 679 195 
VaV 1 558  
Česká knihovna 3 000  
Kulturní aktivity 605  
dotace celkem 80 773  
mimorozpočtové zdroje 1 772  
zdroje celkem 82 545 195 

 

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

 
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 

Plán práce na přepočtený stav 171 osob nebyl překročen. Závazný 
ukazatel čerpání mzdových prostředků byl dodržen. Vykazované překro-
čení mezd bylo kryto podílem mimorozpočtových zdrojů GA ČR a Regio-
nálních funkcí knihoven. Průměrný plat činil 17 704 Kč. 
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5. Výzkum a vývoj 

Přehled poskytnutých dotací (v tis. Kč) 

poskytnuté dotace neinvestiční investiční systémová 
VISK 2 874 70 
VaV 1 588  
Česká knihovna 3 000  
GA 172  

Programy Ministerstva kultury ČR – Odbor umění a knihoven 

Veřejné informační sítě knihoven (VISK) v roce 2007 

VISK 2 
Mimoškolní vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje 
řešitelka Michaela Shejbalová 

MZK pokračovala v roce 2007 v organizování základních kurzů práce 
s informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Bylo organizováno 
deset typů kurzů. Kurzy probíhaly formou jednodenních prezentací a práce 
u počítačů v týdenních intervalech. Posluchači byli převážně knihovníci 
z veřejných městských, místních a obecních knihoven, kteří po absolvo-
vání zpracovávali závěrečné testy. Ke každému kurzu účastníci dostali 
výukové materiály. Přednášeli lektoři, se kterými spolupracuje MZK už 
několik roků, mají odborné zkušenosti a znalosti a dobré pedagogické 
schopnosti. Zpětná vazba byla zajišťována formou dotazníku, kde poslu-
chači písemně hodnotili průběh kurzu i výklad lektora. 

Celkem bylo v roce 2007 realizováno 11 kurzů v rozsahu 200 vyučo-
vacích hodin. 

VISK 2 
Modernizace výukového centra MZK Brno 
řešitelka RNDr. Blanka Sapáková 

V roce 2007 byla otevřena možnost předkládat ve VISK 2 projekty 
na aktualizaci software a hardware vzdělávacích center nebo počítačo-
vých učeben, zřízených z programu VISK. Díky dotaci bylo možno obno-
vit v učebně techniku, tiskárnu scanner a pevně umístěný dataprojektor, 
koupit nové 19” LCD monitory, vyměnit Office 2000 za Office 2003 a do-
plnit učebnu interaktivním monitorem Sympodium, který umožní lektorovi 
dynamickou komunikaci s posluchači. 
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VISK 3 
Zlepšení přístupu k Internetu v MZK – 2007 
řešitel Ing. Petr Žabička 

Cílem projektu bylo obnovení vybavení internetové studovny AVM. 
Plánován byl nákup 23 počítačů, které měly nahradit stávající počítače. 
Díky nabídnutí velké slevy bylo možno studovnu vybavit počítači iMac, 
jejichž výhodou je vedle moderního operačního systému i velmi tichý 
provoz a úspora místa. 

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

Cílem projektu bylo pokračovat v retrokonverzi periodik a monografií, 
které jsou uloženy v depozitářích MZK. 

Při retrokonverzi periodik se postupovalo podle katalogu periodik Č1 
z let 1951–1996. Vyhledávaly se nezpracované záznamy a popisovaly 
do báze MZK, exempláře se zjišťovaly v našem naskenovaném lístkovém 
katalogu. V monografiích se navázalo na probíhající retrokonverzi a po-
stupovalo se od roku 1986/87 až k roku 1983/84 a také se slučovaly 
záznamy – pokud byl zjištěn výskyt identického titulu monografie ve fon-
dech tří dříve samostatných knihoven tvořících dnes MZK, byly tyto zá-
znamy staženy do jednoho s evidencí všech dostupných seriálů. 

V rámci tohoto projektu bylo v roce 2007 zpracováno 3 111 záznamů 
periodik včetně rozpisu exemplářů a 26 307 monografií. Záznamy mono-
grafií byly předávány 1H měsíčně do Souborného katalogu ČR, periodika 
byla odeslána jednorázově. 

VISK 6 
Digitalizace rukopisů z fondu MZK v Brně v roce 2007 
řešitel Mgr. Přemysl Bar 

V roce 2007 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. 

MZK se v roce 2007 podařilo zdigitalizovat zbylou část sbírky – 87 
exemplářů. Celá sbírka bude přístupná v databázi Manuscriptorium na 
http://www.manuscriptorium.com. 
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VISK 7 
Digitalizace Lidových novin – dokončení 
řešitelka Mgr. Radka Chlupová 

V roce 2007 byl z projektu VISK 7 – Kramerius převedeny do mikro-
filmové podoby titul brněnských novin Hlas – roky 1849–1918. Mikro-
filmy byly nasnímány ve všech třech kopiích (archivní, matriční a uživa-
telská). Při výrobě mikrofilmů byly dodrženy výrobní parametry dané 
doporučenými normami ISO. 

U firmy Elsyst Engineering byla zadána výroba digitalizované podoby 
Lidových novin roky 1914–1932. Bylo naskenováno 90 tisíc stran (sním-
ků). 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. V digitální knihovně 
MZK (http://kramerius.mzk.cz) jsou zpřístupněny ročníky 1893–1930. 

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

Cílem projektu bylo zpřístupnění záznamů druhé bibliografické báze 
MZK prostřednictvím protokolu OAI-PMH (Open Archives Initiative Pro-
tocol for Metadata Harvesting). Touto bází je báze MZK03 – báze histo-
rických fondů. Z dotace byla zakoupena licence OAI-PMH pro jednu bib-
liografickou bázi od firmy ExLibris. Obě báze (vedle báze historických 
fondů i generální katalog MZK01) jsou tak zpřístupněny současně. 

VISK 9 
Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2007 
řešitelka PhDr. Eliška Pospíchalová 

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

Celkově bylo v roce 2007 zpracováno 4 977 nových autoritních zá-
znamů na autory a korporace, lokální supervizí prošlo 5 427 autoritních 
záznamů a bylo doplněno 979 v bázi AUT10 již existujících záznamů. 

Úsek jmenných autorit v MZK Brno zajistil využitelnost národních 
autorit, tedy možnost propojení se záznamem v autoritní bázi NK ČR po 
celý rok více než 97 %. 
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Věda a výzkum v roce 2007 

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

Od 14. 12. 2006 do 9. 12. 2007 bylo zpracováno 15 584 nových zá-
znamů, přitom byl dokončen popis několika logických celků: 

˜̃̃   Sbírky dvou zámeckých knihoven 
˜̃̃   Knihovna hrabat Khuen-Belasi 
˜̃̃   Zámecká knihovna Kübeck von Kübau 
˜̃̃   Sbírka komenian (staré tisky J. A. Komenského) 
˜̃̃   Tři rukopisné sbírky 
˜̃̃   Rukopisná sbírka mikulovské dietrichsteinské knihovny 
˜̃̃   Rukopisy knihovny Khuen-Belasi 
˜̃̃   Rukopisy knihovny Kübeck von Kübau 
Celkem je tedy součástí databází historických fondů 65 922 zázna-

mů, z toho 4 299 záznamů hudebních starých tisků se nachází v hlavní 
databázi MZK01, zbytek v databázi historických fondů MZK03. Práce 
probíhaly podle plánu s jen drobnými modifikacemi týkajícími se úprav 
priorit zpracování jednotlivých typů dokumentů. Při zachování současné 
produktivity práce předpokládáme úspěšné dokončení výzkumného zá-
měru v plánovaném termínu. 

V oblasti digitalizace a digitálních knihoven pokračoval především vý-
zkum v oblasti digitalizace a zpřístupnění velkých grafických dokumentů. 
Na toto téma zorganizovala MZK v červnu pracovní seminář, který se 
setkal s velkým zájmem účastníků. Protože kvalitní zpřístupnění starých 
map vyžaduje mnoho specifických nástrojů, jejichž vývoj by přesahoval 
rámec tohoto výzkumného záměru, rozhodli jsme se podat návrh pro-
jektu VaV, který by řešil specifika kartografických dokumentů a v rámci 
tohoto výzkumného záměru dále řešit jen prvky integrující tyto specifické 
produkty do širšího rámce zpřístupňování historických dokumentů. 

Báze historických fondů MZK byla v letošním roce jako první v ČR 
rozšířena o nabídku služby eBook on Demand (EOD), tj. online objed-
návka digitalizace. 

Výzkumný záměr a poznatky získané při jeho řešení byly prezento-
vány na odborných konferencích u nás i v zahraničí. 
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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 druhým rokem řešení projektu Grantové agentury ČR 
č. 409/06/1172. Cílem projektu je realizace edice Česká retrospektivní 
bibliografie – zpracování časopisů z období 1919–1945. 

Práce na projektu pokračovaly ve dvou liniích. První bylo završit tří-
svazkovou bibliografickou publikaci závěrečným svazkem přehledů a rej-
stříků. Druhá spočívala v soupisu novin v období do roku 1918, tento titul 
se edičně plánuje na rok 2008. 

Výsledky excerpce jsou rovněž zveřejněny v bibliografické databázi 
(http://www.mzk.cz/katalogy/per), bylo vloženo 5 300 nových záznamů 
celkový počet záznamů v databázi dosáhl počtu 48 510, a databáze tak 
obsahuje nejúplnější přehled periodik vydávaných v minulosti na území 
našeho státu. 

V roce 2007 byla sestavena a vydána publikace: 
KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 2. 
Přehledy, rejstříky. Brno, 2007. – 686 s. 
ISBN 978-80-86249-39-5 
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6. Financování reprodukce majetku v ISPROFIN 

V roce 2007 nebyla prostřednictvím ISPROFIN kryta žádná investiční 
akce. 

 
7. Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované 

MZK 

V roce 2007 neposkytovala MZK žádné finanční prostředky. 
 

8. Programy Evropských společenství 

V roce 2007 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 
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. 
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10. Mezinárodní konference a zahraniční cesty 

V roce 2007 bylo realizováno devět zahraničních služebních cest, 
kterých se zúčastnilo sedm zaměstnanců. Náklady na tyto cesty činily 
v přepočtu 80 065 Kč, z toho doprava 10 648 Kč, ubytování 33 650 Kč 
a stravné 35 767 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 2007 nebyly do rezervního fondu převedeny žádné účelové 
prostředky. 

 
12. Přehled hospodářských činností 

MZK nevykonávala žádnou hospodářskou činnost. 
 

13. Hospodářský výsledek 

Provoz MZK v roce 2007 lze hodnotit jako úspěšný v plnění základ-
ních funkcí knihovny jak vůči odborné veřejnosti, tak i v řešení 
vnitřní problematiky. Vzhledem k tomu, že poslední čtvrtletí roku 2007 
bylo po stránce spotřeby energií méně náročné proti předpokladu 
a tržby z prodeje služeb značně stouply, jednak s ohledem na zvýšení 
počtu uživatelů knihovny a jednak zvýšením poplatků, skončila MZK ke 
konci roku 2007 s vyrovnaným výsledkem hospodaření. 
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h) SLUŽBY – PŘEHLEDY ČINNOSTI MZK 

1. Útvar ředitele 

Řídící práce spočívaly v naplňování úkolů vyplývajících z jejího sta-
tutu, a to prostřednictvím pravidelných porad vedení a přenášením infor-
mací náměstky na poradách jednotlivých útvarů. 

V řadě interních směrnic byla provedena novelizace u mnohých z nich 
– NŘ 10 Postup při uzavírání dohod o pracovní činnosti a o provedení 
práce, NŘ 12 Pružná pracovní doba, NŘ 13 Systém zpracování účetnictví, 
NŘ 22 Vnitřní platový předpis, NŘ 25 Zadávání veřejných zakázek, NŘ 27 
Cestovní náhrady, NŘ 28 Traumatologický plán. 

Byla věnována zvýšená snaha o úspěšnost akcí, které přesáhly zá-
kladní služby knihovny. Patří k nim např. literární konference F. X. Šalda / 
Tvorba v kontextech / 1867–1937–2007 za účasti primátora města Brna, 
k tvorbě Julia Zeyera nebo přednášky uváděné v programu Info USA, od-
dělení knihoven nebo v zahraničních knihovnách. Pravidelně se také reali-
zují výstavy, zpravidla jiných neziskových organizacích, ve foyer budovy. 

Soustavně se sleduje možnost využití programů pro činnost knihovny 
zapojením do nabídek resortu Ministerstva kultury ČR, Grantové agen-
tury ČR a připravovaných zdrojů z Norských fondů a programů EU. 

V dislokačních a prostorových řešeních došlo k vystěhování fondů 
z depozitáře Žerůtky a prováděly se přípravy k vystěhování depozitáře 
Hostim. Proto byly prováděny rekonstrukční práce v depozitáři budovy 
H1, kam se plánuje fond z Hostimy přesunout. Stejně tak pokračovaly 
projektové práce na stavbě Instalační koridor a Depozitář H1 tak, aby se 
objekt v roce 2008 mohl již aktivně využívat. 
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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 67 celodenních jízd třemi služebními automobily, 

kterými bylo najeto 32 454 km. 

Expedice 
Bylo odesláno 10 834 zásilek, z toho 907 balíků, přijato 2 496 balíků. 

Oddělení technických provozů 
V oddělení bylo zpracováno 4 381 vazeb, opraveno 590 knih a novin, 

byl proveden tisk 756 tis. listů formátu A4, bylo nasnímkováno 104 filmů 
(49 884 snímků) a zkopírováno 214 filmů (80 865 snímků). Na úseku kon-
zervace bylo zpracováno 16 svazků starých tisků a provedeno devět oprav 
encyklopedií. 
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3. Odbor služeb 

Ve výpůjčních a informačních službách se stále drží základní trend vy-
sokých ukazatelů výkonnosti, jak byl nastartován novou budovou a mo-
derním technologickým prostředím knihovny. 
Činnost výpůjčního oddělení se soustředila opět na další vymáhání ne-

dobytných pohledávek čtenářů. Bylo posláno 1 528 upomínek e-mailem 
a 413 upomínek poštou, čímž se do knihovny vrátilo 9 705 půjčených 
svazků. Přesto, že knihovna má nastaven výpůjční systém tak, že čtenář 
pokud do 14 dnů po uplynutí výpůjční doby nevrátí výpůjčku, nemá mož-
nost si objednávat další dokumenty, knihovna posílá upomínky a čtenáři 
dostávají oznámení o blížícím se konci výpůjční doby, nedaří se dostat 
všechny výpůjčky od čtenářů zpět. 

Vedoucí směn pokračovaly v získávání publikací za ztráty a 29 ztra-
cených výtisků bylo nahrazeno stejnými exempláři. 

V prvním čtvrtletí byly v půjčovně nainstalovány dvě čtečky plateb-
ních karet, které umožňují přijímání bezhotovostních plateb od čtenářů. 
Připojená tiskárna umožňuje výstupy jak pro čtenáře, tak i pro potřeby 
účtárny. 

Od roku 2007 se uvádějí do statistiky návštěvy tzv. virtuálních čte-
nářů, kteří navštíví na webu vystavený katalog. Počet těchto čtenářů byl 
1 414 119. 

Na úseku bibliografických informací bylo zpracováno 109 záznamů 
do báze ANL, bylo vytvořeno 33 autoritních záhlaví, upraveno 330 zá-
znamů ikonografií a 25 záznamů ikonografií bylo vloženo do Kalendária. 
Zde nás čeká ještě mnoho práce, protože ne všechny obrázky se zobra-
zují a jejich kvalita není nejvyšší. 

Ve volném výběru je umístěno celkem 49 620 knihovních jednotek. 
Přírůstek za rok činil 6 135 svazků. V červenci a srpnu proběhla revize 
volného výběru a příruček ve všeobecných studovnách. Bylo zrevidováno 
46 620 svazků knih ve volném výběru a 20 607 svazků knih v příručkách 
jednotlivých studoven a 758 titulů časopisů. Prezenčně bylo půjčeno 
72 914 knih a časopisů, z toho 487 map, ikonografií a elektronických do-
kumentů. Nevyzvednutých dokumentů připravených k půjčení a bez vy-
užití vráceno do skladiště bylo 6 415. 

Oddělení knihovních fondů dokončilo stěhování fondů z depozitáře 
Žerůtky do hlavní budovy MZK. Byl přestěhován formát PK – 2 352 bm, 
formát PK N – 504 bm, formát PK I, II, III – 1 176 bm, formát PK A – 
196 bm a formát PK C a PK Č – 1 680 bm fondů. Při této práci bylo pro-
vedeno přeštítkování fondu a jeho číselná revize. 

 26 



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

Výpůjčky 
V půjčovně bylo podáno 470 199 objednávek, vyřízeno bylo 347 891 

požadavků, což je téměř 74 % kladně vyřízených objednávek. Z připra-
vených dokumentů si čtenáři nevyzvedli 49 641 svazků, které byly vrá-
ceny zpět do skladu, což v průměru znamená šestitýdenní marnou a ne-
využitou práci pro půjčovnu. Možná by se dalo uvažovat, zda čtenáře 
nějakým způsobem nepostihovat. 

Výpůjčky ze skladiště 

výpůjčky 2005 2006 2007 
mimo knihovnu 374 703 349 641 347 891 
prezenčně ve studovnách 85 053 73 119 72 914 
celkem 459 756 422 760 420 805 

Dovoz výpůjček z depozitářů 

depozitář 2005 2006 2007 
Hostim 180 150 280 
Nesovice 13 280 25 100 26 300 
Žerůtky 9 350 9 800 1 930 
celkem 22 810 35 050 28 510 

Čtenáři 
28 508 evidovaných čtenářů v letošním roce znamená mírný pokles 

jejich počtu oproti loňsku. Naopak vzrostl počet uživatelů, kteří si zakoupí 
jednorázovou průkazku a během jednoho dne si pro vlastní potřebu oko-
pírují, naskenují nebo prostudují materiály, které ke své práci či studiu 
potřebují. Takovou službu využilo 1 250 uživatelů. Všeobecné studovny 
navštívilo 347 190 čtenářů, půjčovnou prošlo 246 265 čtenářů. 

Nově se v letošním roce začalo s evidencí virtuálních návštěvníků, kte-
rých bylo 1 414 119. 
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Čtenáři v jednotlivých kategoriích 

kategorie čtenářů 2005 2006 2007 
AU organizace, ústavy 171 174 185 
A vědečtí pracovníci a VŠ učitelé 402 341 305 
B čtenáři s VŠ vzděláním 6 827 6 371 6 615 
Ba studenti humanitních oborů VŠ 9 138 8 880 8 614 
Bb studenti užitých věd VŠ 9 706 8 416 7 797 
Bc studenti vyšších odborných škol 973 907 839 
C absolventi středních či učňovských škol 2 021 1 866 1 577 
D studenti středních škol 921 706 652 
Da dálkově studující VŠ 843 976 1 098 
Ak zaměstnanci knihovny 221 204 208 
 cizinci 221 237 240 
 MVS 346 341 378 
celkem 31 790 29 098 28 508 

Meziknihovní výpůjční služby 
Rok 2007 byl na úseku MVS rokem mnoha změn. V lednu byly akti-

vovány veškeré platby přes systém ALEPH, takže evidence je vedena pře-
hledně i pro účtárnu v počítači, odkud je možno si pořídit potřebné vý-
stupy a přehledy. V květnu došlo k vyřešení tisku adres knihoven na sa-
molepky. Jedná se o knihovny, se kterými spolupracujeme jak na úseku 
vnitrostátním, tak i mezinárodním. Adresy se tisknou po dohodě s oddě-
lením periodik na jejich tiskárně. Tím oddělení MVS uzavřelo mnohaletou 
práci v systému ISIS. 

V průběhu roku došlo ze strany německé databáze SUBITO k velké-
mu omezení dodávání kopií článků ze zahraničních časopisů institucím 
z neněmecky mluvících zemí. To se odrazilo ve sníženém počtu výpůj-
ček, dalším podstatným důvodem je stále větší dostupnost fulltextů na 
internetu nejen pro knihovny, ale i pro širokou veřejnost. Na úseku pa-
sivní MVS téměř vymizely požadavky na kopie článků z běžných ročníků 
časopisů, které naše knihovna odebírá. V roce 2007 jsme se zapojili do 
systému BIBSYS a začali jsme využívat elektronické objednávání knih 
a kopií článků z baltských a severských zemí. V prosinci byla spuštěna 
nová služba pro naše čtenáře, objednávání přes webový formulář přímo 
z katalogu MZK. 

Za výpůjčky byla vybrána částka 439 152 Kč. 
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Odesláno jiným knihovnám 

 2005 2006 2007 
vnitrostátně 6 960 6 335 6 657 
do zahraničí 215 137 142 

Výpůjčky z jiných knihoven 

 2005 2006 2007 
z ČR objednáno 2 427 1 817 2 194 
z ČR zapůjčeno 1 479 1 331 1 300 
ze zahraničí objednáno 3 151 2 368 2 036 
ze zahraničí zapůjčeno 2 946 2 144 1 867 
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4. Odbor automatizace a informací 

Automatizace 
V roce 2007 byl knihovnický systém ALEPH rozšířen o modul ADAM 

(ALEPH Digital Asset Modul), který je speciálním modulem, umožňujícím 
pracovat s digitálními objekty a metadaty (popisnými záznamy). Díky 
němu je možné integrovat digitální obsah s vlastními bibliografickými 
záznamy, např. k bibliografickým záznamům připojit naskenované ob-
sahy knih, seriálů apod. Čtenáři mohou vyhledávat nejen bibliografické 
záznamy fyzických jednotek, ale i digitální objekty a jejich metadata. Di-
gitální objekty je možné zobrazovat ve www OPACu a textové objekty 
také plnotextově prohledávat. 

Pro zpřístupnění digitálních kopií archivních a cenných dokumentů 
a jejich metadat byl nainstalován systém Kramerius (http://kramerius.mzk. 
cz). Kramerius zpřístupňuje veřejnosti naskenované noviny a časopisy. 
Zatím obsahuje pouze seriály, a to Lidové noviny (ročníky 1893–1930). 
Postupně se plánuje přidávat další a rovněž se pracuje na automatickém 
přidávání námi naskenovaných monografií. Skladování dat pro systém Kra-
merius si vyžádalo upgrade diskového pole, stávající disky v něm byly vy-
měněny za disky s vyšší kapacitou a pole bylo připojeno k serveru klokan. 
mzk.cz. Nové pole má kapacitu 8,5 TB. 

Na konci listopadu byla v budovách MZK provedena kompletní vý-
měna aktivních síťových prvků. Dosluhující 100MBit prvky 3Com byly 
nahrazeny novými 1GBit prvky Dlink. Díky tomu se podařilo odstranit 
i četné krátkodobé výpadky LAN, čímž se zlepšily pracovní podmínky. 

V rámci výzkumného záměru Historické fondy MZK byla báze his-
torických fondů (MZK03) rozšířena o nabídku služby EOD (eBooks on 
Demand), která umožňuje čtenářům objednat si v digitalizované podobě 
ty dokumenty, u nichž to dovoluje autorský zákon. 

Ve dnech 1.–5. září proběhla v Brně mezinárodní konference IGeLU, 
o jejíž zorganizování byl požádán ing. Žabička. Na přípravě, organizaci 
a úspěšném průběhu se podíleli i pracovníci odboru automatizace P. Ně-
mec, T. Prachař a M. Žbodák. 

Oddělení automatizace spolupracovalo při inventarizaci techniky za 
rok 2007. V MZK je 112 počítačů pro veřejnost, z nich je 16 PC s no-
vými LCD monitory v počítačové učebně pro školení knihovníků, pro 
čtenáře 24 počítačů iMAC v internetové studovně AVM a zbylých osm 
počítačů a 64 terminálů Sun Ray je rozmístěno ve všech ostatních stu-
dovnách v budovách Kounicova i Solniční. 
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Retrokonverze 
Retrospektivní konverze monografií pokračovala průběžně převede-

ním záznamů z lokačního lístkového katalogu do elektronické podoby 
ve formátu MARC 21 nejméně na úrovni minimálního záznamu pro Sou-
borný katalog ČR, převážně však na úrovni úplného záznamu. Neúplné 
záznamy byly doplňovány. Při zpracování se prováděla kontrola a dopl-
nění autoritní formy jmen a korporací a využívalo se Jednotné informační 
brány k přejímání záznamů. Podstatnou část činnosti retrokonverze před-
stavovalo slučování záznamů bývalé Univerzitní, Pedagogické a Tech-
nické knihovny a slučování záznamů vícesvazkových monografií bez sa-
mostatných názvů spolu s přesunem jednotek. To představuje dohledání 
údajů v generálním katalogu, pořízení nových záznamů, popisujících dílo 
tzv. „shora“ a sloučení jednotek. 

V roce 2007 bylo pořízeno a podstatně doplněno 13 939 záznamů, 
sloučeno 13 240 záznamů a po sloučení vymazáno 4 896 záznamů. 

Při katalogizaci periodik se vycházelo z katalogizačních záznamů čte-
nářského katalogu periodik Č1. Vzhledem k tomu, že záznamy jsou zde 
velmi stručné, porovnávaly se se záznamy v generálním katalogu Zl, se 
záznamy v bázi SBP 01 (databáze periodik) a se záznamy NK – SKC, SKCP. 
Pokud se jedná o zahraniční periodika, vyhledávala se v databázích za-
hraničních knihoven. Doplňovaly se (přenášely se) další názvové údaje, 
nakladatelské údaje, periodicita, korporativní autority atd. Záznamy se 
zpracovávaly v souladu s AACR2 a MARC 21. Záznamy byly odeslány do 
souborného katalogu. 

V roce 2007 bylo vytvořeno 3 111 záznamů periodik a díky dotaci 
VISK 5 už bylo zpracováno dohromady přes 6 000 titulů periodik, které 
jsou nyní přístupné ve veřejně přístupných bázích MZK a Souborném ka-
talogu ČR a prostřednictvím Jednotné informační brány. 

Další činností oddělení je od ledna 2007 analytický rozpis výročních 
zpráv. Přednostně se zpracovávají výroční zprávy těch středních škol, které 
ve všech nebo téměř všech ročnících obsahují odborné texty. Popis vý-
ročních zpráv bez odborných textů (respektive s minimem textů v sou-
boru zpráv za školu) bude doplněn až spolu s popisem souboru výročních 
zpráv (seriálu) po vytvoření potřebné počítačové podpory. 

Bibliograficko-informační činnosti 

Budování databází 

V bibliograficko-informačním oddělení bylo zpracováno a uloženo 
celkem 2 291 záznamů pro ANL ČNB (analytický popis článků) a 3 620 
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záznamů výročních zpráv. Pokračovala katalogizace historických map 
(Mollova sbírka) ve formátu MARC21 a bylo zpracováno 375 dokumentů. 

Rešerše 

V oddělení 4.2 bylo zpracováno 70 rešerší a 124 písemných infor-
mací, čtenářům bylo poskytnuto 48 individuálních konzultací. Po celý 
rok se tři pracovnice oddělení podílely na informační činnosti u hlavního 
informačního pultu v půjčovně. 

Školení 

Proběhlo 10 školení, zaměřených na vyhledávání a orientaci ve www 
OPACu systému ALEPH, zahraničních elektronických informačních zdro-
jích v MZK se zaměřením na EBSCO a českých elektronických informač-
ních zdrojích. Školení se prováděla zčásti ve studovně 
elektronických médií, zčásti u terminálů ve studovnách. 

Studovna AVM 

Studovna AVM získala prostřednictvím programu VISK 3 zdroje na 
výměnu počítačů. Studovna byla poprvé vybavena v roce 2001 a v po-
slední době už byl stav počítačů kritický. Pro výměnu všech 24 pracov-
ních stanic současně (jeden pro službu a 23 pro čtenáře) byly vybrány 
počítače Apple iMac, jejichž výhodou je tichý provoz a úspora místa, 
protože celý počítač je zabudován v monitoru. Na počítačích je systém 
MAC OS X a na dvou je zároveň možno pracovat i v OS Windows a mezi 
aplikacemi obou systémů přecházet. Došlo tak ke zkvalitnění přístupu 
k internetu i nabídky dalších služeb. Studovnu elektronických médií na-
vštívilo 7 462 čtenářů, bylo půjčeno prezenčně 652 a absenčně 92 knih 
a CD-ROMů. Pracovníci pokračují v pravidelných školeních a individuál-
ních instruktážích pro nové uživatele. 
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5. Oddělení periodik 

Do plynulého chodu oddělení zasáhla vysoká nemocnost zaměst-
nanců, ale i přesto se podařilo všechny plánované úkoly a sledované uka-
zatele průběžně plnit. 

Studovna vázaných novin 
Počet půjčených vázaných novin byl 10 014, počet výpůjček mikro-

filmů a mikrofiší 1 604. Návštěvnost byla přibližně stejná jako v předchá-
zejících letech 10 030 čtenářů. 

Vyhledávání požadavků a zhotovování kopií probíhá maximálně do 
20 minut. Požadavky na tištěné kopie z mikrofilmů jsou vyřizovány vět-
šinou do druhého dne nebo dohodou podle množství. Takto bylo zho-
toveno 18 993 xerokopií. 

Výpůjčky studovny vázaných novin 

 2005 2006 2007 
vázané noviny 10 813 8 604 10 014 
mikrofilmy a mikrofiše 2 869 1 428 1 604 

Zpracování seriálů 
Bylo zpracováno a do fondu zařazeno 8 852 knihovních jednotek 

z toho 2 745 tzv. „nepravých periodik“ (včetně iterací, aktualizace), mimo 
tištěné seriály bylo zpracováno 40 mikrofilmů a 418 CD-ROMů. Adjus-
tací prošlo 9 225 svazků. Knihařsky svázáno 4 322 svazků, ve vlastní 
knihařské dílně 72 svazků. Zpracovaných darů bylo 454 svazků. Komp-
letované noviny předávané do depozitáře se kvůli lepší ochraně začaly 
dávat do lepenkových krabic. Na úseku adjustace byla zprovozněna tis-
kárna štítků na svazky, desky, krabice, mikrofilmy atd. 

Docházejících titulů bylo celkem 4 713; časopisů 3 480 (2H ročně 
a častěji) a 1 233 ostatních pokračujících zdrojů. Českých titulů 4 381, 
zahraničních 332. V roce 2007 začalo do knihovny docházet 765 nových 
titulů a 201 titulů bylo ukončeno – jedná se o tituly dále nevycházející 
nebo o ukončený odběr knihovnou. 
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Zpracování – katalogizace periodik (svazků) 

 2005 2006 2007 
časopisy 6 805 8 866 8 394 
ostatní dokumenty 998 811 458 
celkem 7 803 9 677 8 852 

Ostatní činnosti 
Během roku byl zpracován jeden nabídkový seznam a 15 cizích na-

bídkových seznamů bylo prověřeno. Z nabídkových seznamů a z darů 
bylo doplněno 372 svazků časopisů a novin. 

V online podobě funguje bez problémů služba „current contents“. 
V rámci projektu Kramerius byla provedena digitalizace další část Li-

dových novin (1915–1932) a provedeno mikrofilmování jednoho titulu. 
Na internetu byly volně vystaveny a zpřístupněny digitalizované Lidové 
noviny, za období 1893–1914 (na adrese http://kramerius.mzk.cz). 

 34 



6. Oddělení firemních a obchodních informací 

Oddělení zajišťuje práce spojené s doplňováním, zpracováním a služ-
bami v oblasti speciálních druhů technické literatury. V roce 2007 získalo 
celkem 8 636 svazků, z toho 1 950 českých norem, 1 200 českých patentů 
a 5 430 knihovních jednotek firemní literatury (z toho 5 230 v papírové 
a 200 v elektronické podobě) a 56 svazků firemních časopisů. 

Přírůstek speciálních druhů technické literatury 

 2005 2006 2007 
normy ČSN 2 340 1 530 1 950 
patenty 1 550 1 600 1 200 
firemní literatura – tištěná 4 994 4 870 5 230 
firemní literatura – CD, DVD 106 130 200 
firemní časopisy 50 49 56 
celkem 9 040 8 179 8 636 

 

České technické normy jsme nakupovali v úplnosti v jednom exem-
pláři jako v předchozích letech, nedoplňujeme pouze evropské a mezi-
národní normy schválené k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve 
Věstníku ÚNMZ. Normy s ukončenou platností byly průběžně přeřazo-
vány v jednom exempláři do archivního fondu. V roce 2007 došlo k vy-
řazení 1 803 neplatných norem. Při zodpovídání dotazů a revizi ČSN se 
velmi osvědčila 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 (17 návštěv) a obesílání domácích i zahraničních fi-
rem dle požadavků čtenářů. V souvislosti se získáváním firemní literatury 
bylo zasláno 1 126 žádostí, z toho 695 připadlo na nové kontakty. Při 
akvizici firemní literatury, zodpovídání dotazů a rozesílání pozvánek na 
semináře se uplatnila databáze Creditinfo – Firemní Monitor na DVD. Při 
doplňování výročních zpráv byla prověřena existence 298 firem na Inter-
netu, v bázi Creditinfo – Firemní Monitor a v systému ARES. Jmenně se 
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zpracovalo 3 048 titulů (založeno 3 010 lístků), z toho 38 firemních ča-
sopisů, systematicky 5 245 titulů, z toho 15 titulů firemních časopisů. 

V roce 2007 docházelo 307 titulů firemních časopisů, z toho 124 
české a 183 zahraniční provenience. Do studovny přibylo 15 nových 
titulů periodik. Seznam docházejících titulů lze najít na webu knihovny 
a dochází k jeho průběžné aktualizaci. 

Oddělení zajistilo 8 374 výpůjčky, z toho 2 021 absenční (761 slož-
ka) a 6 353 prezenční. Největší zájem projevovali návštěvníci tradičně 
o české normy (6 677 výpůjček). Z registrovaných výpůjček připadá 920 
jednotek na firemní literaturu, dále bylo půjčeno 126 německých norem 
DIN, 582 patentové spisy a 29 ostatních publikací ze skladu. Větší část 
fondu firemní literatury je k dispozici čtenářům volně ve studovně, tyto 
prezenční výpůjčky firemní literatury proto nepodléhají statistickému sle-
dování. Pokles výpůjček spatřujeme v ukončení nákupu duplicitních exem-
plářů českých norem od roku 2006 a ve zpřístupnění československých 
a českých patentů v plném textu na webu Úřadu průmyslového vlastnic-
tví v Praze. Pracovníci poskytli návštěvníkům 1 176 ústních informací, 
34 konzultace a 147 písemných informací (z toho 13 časově náročných 
rešerší). 

Registrované výpůjčky speciálních dokumentů (absenční i prezenční) 

 2005 2006 2007 
normy (ČSN, DIN) 9 929 8 563 6 843 
patenty 907 4 026 582 
firemní literatura 2 213 2 394 920 
ostatní 96 49 29 
celkem 13 145 15 032 8 374 

Registrované výpůjčky speciálních dokumentů 

 2005 2006 2007 
mimo knihovnu 3 516 2 914 2 021 
prezenčně 9 629 12 118 6 353 
celkem 13 145 15 032 8 374 

 

Čtenáři měli možnost navštívit 10 výstavek přírůstků firemní litera-
tury. Oddělení připravilo pro veřejnost dvě specializované exkurze (45 
účastníků) a ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze 5 
školení v počítačové učebně (118 návštěvníků). 
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7. Oddělení rukopisů a starých tisků 

Ve srovnání se statistickými údaji z roku 2006 zaznamenalo oddělení 
v roce 2007 mírný vzrůst návštěvnosti. Studovnu navštívilo celkem 662 
badatelů, kterým bylo půjčeno 2 689 exemplářů (z toho 314 rukopisů, 
1 505 knih, 115 grafických dokumentů a 62 map). Bylo také uspořádáno 
12 exkurzí a čtenářům bylo poskytnuto pět odborných konzultací a zod-
povězeny byly tři písemné dotazy. 

Počet jmenně zkatalogizovaných záznamů oproti minulému roku 
mírně vzrostl: 15 568. V rámci výzkumného záměru Historické fondy Mo-
ravské zemské knihovny v Brně kromě katalogizace starých tisků probíhá 
i katalogizace map a rukopisů. Katalogizace probíhá v systému ALEPH 
ve formátu MARC 21, pouze rukopisy jsou zpracovávány současně ještě 
ve formátu MASTER. V systému ALEPH pokračovalo pročišťování jednotli-
vých přístupových rejstříků a také opravy bibliografických záznamů (pod-
robnosti o výzkumném záměru jsou zveřejněny v průběžné zprávě za 
rok 2007 na webových stránkách knihovny: http://www.mzk.cz/projekty/ 
histfondy/MK00009494301_zprava2007.pdf). 

Oproti loňskému roku poklesla poptávka badatelů po digitálních fo-
tokopiích – celkem bylo zhotoveno 1 429 elektronických kopií. Díky za-
pojení do projektu EOD (eBook on Demand) očekáváme opětovný nárůst 
zájmu v následujícím roce. 

Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2007 řešilo oddělení gran-
tový projekt VISK 6, v rámci něhož byla dokončena digitalizace rukopisné 
sbírky Mikulovské dietrichsteinské knihovny. V roce 2007 to bylo 87 
exemplářů. Všechny rukopisy jsou zpřístupněny na internetových strán-
kách Manuscriptorium (http://www.memoria.cz). V roce 2007 byla podána 
jedna žádost o vydání osvědčení o prodeji a vývozu předmětů kulturní 
hodnoty podle znění zákona č. 71/1994 Sb. a č. 80/2004 Sb., které bylo 
vyhověno. 
8. 8 
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8.1 Oddělení doplňování fondů 

Hlavním úkolem akviziční činnosti bylo získávání monografií domácí 
produkce prostřednictvím povinných výtisků v relativní úplnosti. V roce 
2007 bylo získáno 21 425 svazků neperiodických publikací, z toho 18 086 
cestou zákona o povinném výtisku. Plán doplňování byl překročen o 2 425 
svazků, což je o 11 % navíc. 

Z celkového počtu 18 086 povinných výtisků bylo 569 elektronických 
médií a 258 map. Situace v oblasti povinného výtisku se zlepšuje díky 
větší dostupnosti informací o existenci vycházejících titulů a zvyšuje se 
také počet titulů vydaných na elektronických médiích. Větší množství 
informací o vycházejících knihách přichází i emailovou poštou přímo 
z nakladatelství. Povinné výtisky už tradičně získáváme i na knižních ve-
letrzích v Praze a Havlíčkově Brodě 

V roce 2007 bylo upomenuto 234 nakladatelů o 1 433 tituly první 
upomínkou, 117 nakladatelů o 772 tituly druhou upomínkou, pěti nakla-
datelům byla zaslána ředitelská upomínka o 122 tituly. Nakladatelé na 
ředitelské upomínky reagovali a knihy byly z větší části zaslány. Na dva 
nakladatele byl podán návrh na správní řízení, které bylo krajskými úřady 
uznáno za opodstatněné. Regionálních urgencí bylo zasláno 140 o 221 
titulů, 183 (82 %) titulů bylo dodáno, zbývající jsou vymáhány dalšími 
urgencemi. 

Nákup knih se řídil požadavky nákupní komise a zástupců studoven 
navrhovaných na výstavkách a v časopisech Nové knihy a Knižní novin-
ky. Podle těchto návrhů bylo zakoupeno 2 351 knih, z toho 10 ze zahra-
ničí. V roce 2007 bylo získáno celkem 688 svazků darovaných knih. 

Mezinárodní výměna v letošním roce poklesla, nabídkových sezna-
mů ze spolupracujících knihoven je zasíláno málo. Ve spolupráci se slo-
venskými knihovnami bylo získáno 103 knižních jednotek, slovenským 
knihovnám bylo zasláno 182 svazků knih i časopisů. Výměnným part-
nerům bylo odesláno celkem 1 086 svazků, z toho je 208 svazků knih 
a 878 svazků časopisů. 

Problémy při zpracování v akvizičním záznamu sdílené katalogizace 
jsou aktuálně řešeny ve spolupráci se jmenným popisem a konzultacemi 
s NK Praha. 

Doplňování neperiodických publikací 

 2005 2006 2007 
přírůstek 20 221 20 487 21 425 
povinný výtisk 16 096 17 150 18 086 
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8.2/3 Oddělení jmenných autorit a popisu 

Úsek jmenného popisu, jehož činnost po odborné stránce koordinuje 
I. Bašistová, jmenně zkatalogizoval 13 298 titulů knižních a kartografic-
kých dokumentů, což představuje zvýšení o 981 svazků oproti předchozí-
mu roku a překročení plánovaného počtu jmenného popisu o 298 svazků. 

Sdílená katalogizace, představující odborné kooperativní zpracová-
vání dokumentů NK, MZK a VK Olomouc ve společné bibliografické da-
tabázi Národní knihovny ČR, se dostala do další fáze, došlo k vyrovnání 
počtu zkatalogizovaných titulů jednotlivými knihovnami. Na úseku jmen-
ného popisu se zvýšil počet stažených záznamů o 7 %, spolupracujícími 
knihovnami již bylo zpracováno 7 320 titulů, což činí 55 % z celkového 
počtu u nás jmenně katalogizovaných knihovních jednotek. I tyto zázna-
my však nelze přebírat automaticky, je třeba je upravit, opravit a v pří-
padě Národní knihovnou zrevidovaných záznamů též korespondovat 
o změnách záznamů ve sdílené databázi. Sdílenou katalogizací prošla 
většina nově získaných dokumentů linky zpracování, pouze ve vlastní bázi, 
MZK01, bylo zpracováno necelých 10 % z celkového počtu titulů. 

Účast pracovnic na poradách jednotlivých komisí pro jmennou kata-
logizaci, e-mailová korespondence a spolupráce formou elektronické 
konference „katalogizační politiky“ pro jmenný popis pomáhala řešení 
jak konkrétních problémů, tak celkovému upřesnění pojetí a výkladu 
AACR2 pravidel. Výše uváděné aktivity byly pro katalogizátorky časově 
náročné, stejně jako zapracování nových výkladů a norem do stávajících 
katalogizačních pravidel, ale průběžně takto bylo zajištěno přenášení no-
vých poznatků do katalogizační praxe při zpracování úplných bibliogra-
fických záznamů v MZK. 

Pro všechny katalogizátory, včetně zpracovatelů speciálních doku-
mentů, se uskutečnila informativní schůzka o zpracovávání unifikovaných 
názvů a záznamů typu autor/název, spojená s informacemi o této oblasti 
na portálu NK ČR. S tvorbou těchto typů autoritních záznamů začal úsek 
jmenného popisu v srpnu minulého roku, prozatím zpracoval 22 výše 
uváděných záznamů, ostatní v bibliografických záznamech použitá 
záhlaví tohoto typu byla převzata či doplněna NK ČR. 

Nezanedbatelnou součástí práce ve jmenném popisu bylo také redigo-
vání rejstříků názvů, unifikovaných názvů a edic, odstraňování duplicit 
a rekatalogizace některých titulů. Takto bylo opraveno v uplynulém roce 
7 380 knihovních jednotek v bázi MZK01. 

Přes náročnost práce ve dvou bázích a prodlevách v připojení na bázi 
sdílené katalogizace pracoval úsek jmenného popisu plynule, byly zpraco-
vány všechny knihovní jednotky dodané oddělením doplňování fondů. 
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Úsek jmenných autorit představující první část linky zpracování do-
kumentů běžné tiskové produkce, spojenou s prověřováním všech kniž-
ních novinek v nabídce „seznamu bází pro katalogizaci“ v portálu Jed-
notné informační brány a zpracováním autoritních záznamů, zajistil sta-
žení a dopracování 3 389 titulů, což je o 214 více než v roce 2006 a z cel-
kového počtu 16 687 jmenně zpracovaných nových titulů to činí 20 %. 
Stále se nejvíce záznamů stahovalo z Národní knihovny ČR, Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně a Vědecké knihovny v Olomouci. 

Na prověření všech titulů celkového přírůstku 21 425 svazků v bázi 
národních autorit navazovalo ještě před akvizičním zpracováním také vy-
tvoření záznamů na chybějící autory a korporace přímo v bázi národních 
autorit, popř. byla provedena identifikace záhlaví pro použití ve jmenném 
popisu. Touto organizací v lince zpracování bylo zajištěno, že využitel-
nost národních autorit pro jmenný popis, tedy možnost propojení se zá-
znamem v autoritní bázi NK ČR, byla po celý rok 2007 více než 97 %. 
Koordinací prací bylo umožněno, že též na úseku retrokonverze byla vy-
užívána zpracovaná záhlaví národních autorit v průběhu roku z 60–70 %. 
Časově nejnáročnější úsek práce při tvorbě národních autorit autorů 

představuje zpracování biografické a informativní poznámky, které je spo-
jeno se získáváním faktografických informací prostřednictvím interneto-
vých zdrojových dokumentů nebo u české produkce e-mailovým či telefo-
nickým jednáním s nakladateli a vydavateli, popř. přímo s autory doku-
mentů. Při identifikaci zahraničních původců je při tvorbě záhlaví autorů 
a korporací využíváno klasických i elektronických informačních zdrojo-
vých dokumentů, zejména LC a příslušných národních bibliografických 
agentur. 

Kromě zpracovávání nových autoritních záznamů na autory a korpo-
race, je v oddělení soustředěna též lokální supervize všech záznamů na 
autory vytvořené v dalších úsecích odborné bibliografické činnosti MZK 
(tj. ve věcném popisu, ve zpracování dokumentů hudebního oddělení, 
analytickém popisu a regionální bibliografii). Lokální supervizor je koor-
dinátorem prací na autoritách i prací na projektu VISK9 Kooperativní 
tvorba a využívání souborů národních autorit. Činnost na projektu před-
stavovala on-line propojování bibliografických záznamů bází MZK s bází 
národních autorit NK ČR a zároveň v návaznosti na tuto činnost vytváření 
záznamů na autory a korporace v autoritní bázi Národní knihovny. 

„Čištění“ autorských přístupových souborů bylo prováděno též bri-
gádnicky, synchronizace byla o 13 % rozsáhlejší než v roce předchozím, 
dotkla se 78 781 záznamů MZK v bázích MZK01 a MZK03 a týkala se pří-
stupových souborů autorů, korporací a edic. Celkově se v bázi výrazně 
snížil počet neautoritních záhlaví autorů a korporací v hlavních selekčních 

 40 



údajích a v edicích se postupně vytváří soubor ověřených názvů (ozna-
čených v pracovních listech „s“). Ve většině případů nelze opravy při re-
dakčních pracích provádět globálními příkazy, ale je třeba vstupovat do 
jednotlivých záznamů. Do báze národních autorit jsme nově dodali 4 977 
záznamů a lokální supervizí prošlo 5 427 záznamů na autory a korporace. 

Číselné ukazatele 

 2006 2007 
přetažené záznamy 3 166 3 380 
jmenná katalogizace – záznamů 12 317 16 687 
harmonizace rejstříků – záznamů 69 824 78 781 
návrhy nových autoritních záznamů 5 328 4 977 
lokální supervize autoritních záznamů 6 475 5 427 
návrhy vylučovacích odkazů a oprav 681 979 
další vstupy do záznamů (tj. opravy, doplňky) 1 109 768 
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8.4 Oddělení věcného popisu 

Oddělení věcného popisu v roce 2007 zkatalogizovalo předmětově 
a systematicky 16 404 titulů, což je o 1 171 více než v minulém roce. 
Celkově byl plán splněn na 117 %. 

V roce 2007 pokračovaly katalogizační práce ve sdílené katalogizaci 
spolu s NK ČR a VK Olomouc. Do společné databáze ALEPH-Cluster jsme 
přispěli 8 491 záznamy, převzali jsme 5 486 BIB záznamů, v databázi 
MZK jsme vytvořili 2 427 záznamů. Ověřené záznamy (vo) z NK 
a VK Olomouc doplňujeme 2. signaturu pro volný výběr a studovny (HST, 
BST, TST). Přestože spolupráce pokračuje již třetím rokem, objevují se 
nové podněty, které je nutné průběžně řešit korespondencí, případně 
společnými schůzkami. Časově nejnáročnější jsou opravy 
předcházejících vydání, edic a vícesvazkových děl, kde je nutné se 
přizpůsobit politice Národní knihovny a opustit dřívější praxi, která už 
v naší knihovně měla tradici, např. učebnice pro cizince, dívčí romány, 
sbírky příkladů, praktická cvičení, tematické zpřesnění dějin atd. Za rok 
2007 jsme takto rekatalogizovali 13 091 BIB záznamů. Určitou 
nevýhodu vidíme také v tom, že záznam, který je již po věcné revizi 
„vr“, nemůžeme opravit sami, ale o opravu musíme žádat NK, byť se 
chyba zobrazuje v databázi MZK. 

Na žádost NK jsme začali nově vytvářet autoritní návrhy: autor/titul 
a unifikovaný název. Koncem roku byl požadavek Národní knihovny u au-
toritní formy: autor/titul pro věcný popis rozšířen. Původní originální ná-
zev v poli 600 je doplněn v poli 700 i českou variantou názvu. Také 
u unifikovaných názvů během roku NK provedla změnu. Nově se 
zapisuje český distribuční název filmu a všechny ostatní názvy se 
odkazují. 

Ve srovnání s minulým rokem přibylo elektronických dokumentů 
(CD, CDR, VID, DVD). Celkový počet dosáhl 251. Vzhledem k tomu, 
že největší nárůst byl u DVD, se kterými jsme se dříve nesetkávali, bylo 
potřeba vypracovat metodiku pro jejich katalogizaci tak, aby harmonizo-
vala s katalogizační politikou knih: thrillery (romány) x thrillery (filmy), 
horory (romány) x horory (filmy) atd. Pro filmové žánry bylo nutné vytvo-
řit nové autority. Tento návrh byl vypracován v oddělení věcného popisu. 

Průběžně se podílíme na tvorbě databáze jmenných a věcných autorit 
NK. Za rok 2007 jsme založili v autoritní bázi celkem 244 unifikovaných 
názvů, personálních a korporativních autorit. Věcných autoritních návrhů 
jsme zaslali 827. 

Geografické autority vpisujeme do formulářů, které jsou umístěny na 
www stránkách NK. V roce 2007 jsme takto zaslali 52 návrhů. Rovněž 
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jsme provedli kontrolu regionálních zeměpisných jmen Jihomoravského 
kraje. V případě potřeby jsme tato jména doplnili německými názvy. 

Průběžně doplňujeme Tematickou mapu fondu, která slouží zájem-
cům z řad čtenářů i knihovníků k cílenému, tedy tematickému vyhledá-
vání. Intenzivně pracujeme na titulech od roku 2000 do současnosti. Za 
rok 2007 jsme doplnili 29 365 BIB záznamů. 

K 31. 12. 2007 bylo možno takto tematicky zaměřeně vyhledávat již 
z 95 857 titulů. 

 43 



8.5 Oddělení revize fondů 

Rozsah zpracované revize knihovního fondu je dán knihovnickým 
zákonem. Naplánována byla revize fondu v rozsahu 200 000 svazků – 
plnění 263 399, tj. 132 %. (Pracovnice revizního oddělení zpracovaly 
219 645 svazků, pracovníci studoven 43 754 svazků). Při revizi bylo zjiš-
těno 2 289 nezvěstných svazků. 

Revize knihovního fondu 

 2005 2006 2007 
revize svazků 225 893 218 333 219 645 
nezvěstné 3 375 2 422 2 289 

 

Revizní oddělení se v roce 2007 zaměřilo na dokončení revize for-
mátu 3, provedení revize novin uložených v budově MZK a na menší uza-
vřené fondy. V depozitáři v Nesovicích byly zrevidovány formáty 5 a 7. 
V rámci mimořádné revize byl kontrolován fond PK dovážený z rušeného 
depozitáře v Žerůtkách. Tato revize byla velmi náročná, zejména proto, že 
se umístění fondu ve skladišti MZK několikrát měnilo. Při revizi bylo zjiš-
těno nevyřazení knih ze seznamů z let 1999 a 2000 a přebývající svazky 
musely být porovnávány s katalogy a přírůstkovými seznamy, aby nedo-
šlo opět k omylu. O náročnosti práce svědčí poměrně vysoký počet řeše-
ných případů po revizi, který dosáhl počtu 4 335, kdy se muselo zjišťovat 
v katalozích a seznamech úbytků i přírůstků. To vše bylo nutné provést 
rychle, aby nevznikly následně na regálech neobsazené police a také aby 
se nezdržovaly pracovnice skladiště, které fond ukládaly do regálů. 

Superrevize

180
84

5

104

22 28 Nalezeno ve skladě, půjčeno

Chyby řazení

Ztráty čtenářů, odpisy

Chyby popisu

Ve vazbě, chyby knihařů

Chyby adjustace

Chyby katalogů

Grafické vyjádření provedené superrevize v roce 2007 
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Superrevize nezvěstných z dřívějších revizí probíhala podle plánu. 
Zpracovávány byly podklady z revize uskutečněné v roce 2002 a 2003. 
Jako podklad ke zjišťování nezvěstných je používán výstup z počítače. 
Při superrevizi bylo nalezeno 23 % z celkového počtu nezvěstných. Hle-
dáno je nadále 1 369 svazků. Poznámka o nezvěstnosti byla uvedena v re-
vizním katalogu a v databázi. 

Z knihovního fondu bylo vyřazeno 1 523 ztrát zaviněných čtenáři 
a 220 odpisů. 

V roce 2007 pokračovaly práce na retrokonverzi fondu. Pozornost 
byla věnována především zpracování záznamů živého fondu půjčovaného 
čtenářům absenčně i prezenčně. Záznamy dostupné v bázích NKC 
nebo JIB byly přetahovány. Převzaté záznamy byly upravovány podle 
praxe UK. Zpracováno bylo 6 499 titulů. V souladu s trendem NK byla 
prováděna deduplikace záznamů v databázi MZK. V praxi to znamená, 
že dříve vytvořené záznamy ve třech knihovnách MZK se siglou 
BOA001, BOA002 a BOA003 vystupují nyní jen jako BOA001. Při 
retrokonverzi byla prováděna kontrola a více výskytů téhož titulu bylo 
stahováno na jedno systémové číslo. Takto bylo sloučeno pracovníky 
revizního oddělení 1 101 záznamů. 

V databázi bylo opraveno 12 696 položek. Jednalo se o opravy polí, 
opravy tvaru používaných signatur a sjednocení jejich tvaru v katalogizaci 
a exemplářích, odmazávání duplicitních záznamů, správné umístění sig-
natur v patrech skladiště MZK. V průběhu roku pokračovaly opravy zá-
znamů PK, kde různá vydání i exempláře byly v minulosti označovány 
jednou průběžnou řadou písmen. Nebylo možné správně připisovat exem-
pláře k určitému vydání. Různá vydání byla označována u signatury inde-
xem. Opravy byly provedeny v databázi, revizním katalogu i na knihách 
ve skladišti. Opraven byl formát PK-I, opravy PK-II jsou rozpracovány. 
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9. Oddělení knihovnictví 

Hlavním úkolem oddělení je zajišťování funkce MZK jako krajské 
knihovny při výkonu regionálních funkcí pro veřejné knihovny Jihomo-
ravského kraje. Činnost spočívala v aktualizaci smluv s pověřenými knihov-
nami, příprava žádosti pro rok 2007 pro Jihomoravský kraj, kontrola pl-
nění RF ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. Se všemi pověřenými knihov-
nami byly úkoly projednávány na čtvrtletních poradách za účasti zástupců 
JMK. V přidělování finančních prostředků došlo k podstatnému zlepšení, 
když tyto se staly mandatorními výdaji v rozpočtu kraje. Výkon regionál-
ních funkcí byl MZK i pověřenými knihovnami prováděn na odpovídající 
profesionální úrovni. Koordinační porada pro knihovníky a jejich zřizo-
vatele se konala 20. 11. 2007 a byla spojena s křtem publikace Veřejné 
knihovny Jihomoravského kraje a přednáškou ředitele Knihovnického in-
stitutu NK o čtenářství v ČR. 

Velká pozornost byla věnována internetizaci knihoven v souvislosti 
s knihovním zákonem, který požadoval připojení knihoven nejpozději do 
konce roku 2007. Uvedené tabulky ukazují, že situace v připojení kniho-
ven je v našem kraji příznivá. 

Profesionální knihovny 

 počet internetizované bez internetu % internetizovaných 
Blansko 7 7 0 100 
Boskovice 4 4 0 100 
Brno-město 2 2 0 100 
Brno-venkov 20 20 0 100 
Břeclav 18 18 0 100 
Hodonín 17 17 0 100 
Vyškov 7 7 0 100 
Znojmo 9 9 0 100 
celkem 84 84 0 100 
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Neprofesionální knihovny 

 počet internetizované bez internetu % internetizovaných 
Blansko 55 28 27 51 
Boskovice 44 37 7 84 
Brno-město - - - - 
Brno-venkov 128 93 35 73 
Břeclav 53 48 5 91 
Hodonín 64 56 8 88 
Vyškov 70 60 10 86 
Znojmo 144 114 30 79 
celkem 558 436 122 78 

 
 
Na úseku profesního vzdělávání probíhaly knihovnické kurzy, o které 

je v kraji stále zájem. Náročný Rekvalifikační knihovnický kurz 2006/07 
probíhal pro 27 účastníků a nový kurz 2007/08 má 25 účastníků. Ve vý-
ukovém centru (počítačové učebně) proběhlo 11 kurzů pro 98 účastníků 
k lekcím o informačních technologiích (ICT). Dalších osm specializova-
ných kurzů bylo zaměřeno na věcné zpracování dokumentů, výklad pra-
videl AACR2, na dramatickou výchovu, rozvoj čtenářských dovedností 
a marketing služeb. 

Za úspěšné akce je možné považovat také zorganizované semináře 
a konference. Patří k nim 6. ročník konference Informační gramotnost –
dovednosti a vědomosti pro život pro 60 účastníků, která byla doplněná 
dvěma workshopy (Využívání počítačů ve výuce a Rozvoj čtenářství). Se-
minář Knihovny a média pro 60 účastníků se konal v MěK Břeclav. 

Za spolupráce pověřených knihoven byla dokončena a vydána publi-
kace Veřejné knihovny Jihomoravského kraje a vydány čtyři čísla odbor-
ného periodika Duha. 
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10. Oddělení hudební 

V roce 2007 získalo hudební oddělení do fondu 1 382 knihovních 
jednotek (580 svazků hudebnin, 782 svazků CD a 20 svazků MC). Po-
vinný výtisk tvořilo 1 145 titulů a 115 titulů dar. Zkatalogizováno bylo 
jmenně a věcně 1 300 titulů. Celkem bylo půjčeno 2 435 absenčně, 208 
prezenčně hudebnin a 1 052 zvukových dokumentů prezenčně. Hudební 
půjčovnu navštívilo 2 334 čtenářů a 336 čtenářů ve studovně. 

V průběhu roku se uskutečnila v hudebním oddělení dvě setkání ka-
talogizátorů hudebnin a zvukových dokumentů (Praha, Brno, Olomouc) 
se záměrem prodiskutovat nejasnosti v katalogizaci těchto dokumentů. 
Následně byl připomínkován pracovníky hudebního oddělení odborný 
materiál týkající se katalogizace hudebnin, který připravuje k vydání hu-
dební oddělení NK Praha. Pokračovala katalogizace hudebních tisků vy-
daných do roku 1850 pracovníky oddělení starých tisků v rámci výzkum-
ného záměru Historické fondy MZK. Hudební oddělení zaměřilo větší 
pozornost na dodržování zasílání povinného výtisku hudebnin a zvuko-
vých dokumentů českých vydavatelů. U šesti vydavatelů bylo přistoupeno 
k ředitelským upomínkám a u jednoho z nich k následnému správnímu 
řízení. 

V prvním pololetí absolvovali v hudebním oddělení odbornou praxi 
studenti knihovnické školy především v provozu na půjčovně a sezná-
mili se s výpůjčním modulem i modulem katalogizace hudebnin a zvu-
kových dokumentů v programu ALEPH. Pro čtenáře byl umožněn zku-
šební přístup do báze Grove Music online a byl o něj zaznamenán dosti 
velký zájem. 
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11. Oddělení zahraničních knihoven 

Z údajů o počtu návštěvníků a počtu výpůjček je zřejmé, že tato čísla 
oproti předchozímu roku opět vzrostla. Pro oddělení jsme získali 1 695 
svazků nové literatury. Za významnou činnost považujeme také údržbu 
všech tří databází (anglické, německé a rakouské), tzn. opravy záznamů 
a doplňování aktuálních údajů, rozpisy antologií apod. V roce 2007 jsme 
učinili 2 382 vstupů do stávajících záznamů. 

Jsme rádi, že se daří organizovat pravidelné schůzky Reading Group 
pro čtenáře anglické literatury v originále. Tato čtenářská skupina si našla 
své stálé a aktivní přívržence; v roce 2007 se uskutečnilo osm setkání. 

Pro učitele angličtiny byly připraveny dva literární semináře pod náz-
vem Reading the City. Oddělení zahraničních knihoven se opět organi-
začně podílelo na realizaci v pořadí již 10. a 11. Lange Nacht der kurzen 
Texte – čtení textů rakouských a německých autorů. Tyto akce jsou zají-
mavé tím, že studenti a další zájemci o německý jazyk si texty sami vy-
hledávají a aktivně prezentují. Ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze 
jsme připravili výstavu Der andere Blick. Výstava měla za úkol přiblížit 
autory neněmeckého původu, kteří žijí a tvoří v Německu a kterým se 
podařilo prosadit se v současné německy psané literatuře a kteří tvoří ne-
opominutelnou a významnou součást německé literatury. V této souvis-
losti byl také pozván ke čtení Feridun Zaimoglu, známý a úspěšný autor 
narozený v Turecku, žijící a tvořící v Německu. 

Oddělení připravilo společně s Rakouským kulturním fórem v Praze 
čtení rakouské autorky Bettiny Balaka a prezentaci knihy Radka Malého 
Spásná trhlina – reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře. 

Zahraniční knihovny MZK 

 2005 2006 2007 
počet návštěvníků 60 153 62 518 64 238 
absenční výpůjčky 55 541 55 700 55 614 
prezenční výpůjčky 49 714 52 532 53 237 

Přírůstek knihovního fondu – počet zpracovaných svazků 

 2005 2006 2007 
Anglická knihovna 2 547 902 988 
Německá knihovna 385 239 411 
Rakouská knihovna 371 389 296 
celkem 3 303 1 530 1 695 
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12. Technické ústředí knihoven 

V roce 2007 dosáhlo oddělení, které zajišťuje a zprostředkovává 
knihovnické tiskopisy a pomůcky, knihovnické zařízení a také literaturu 
k doplňování knihovních fondů (projekt Česká knihovna), vyšších eko-
nomických výsledků než v roce předcházejícím. Celkový prodej zboží či-
nil 4 163 327 Kč (+240 046 Kč), ceny zůstaly, kromě několika výjimek 
(nárůst cen materiálů), na stejné úrovni jako v roce 2006. Podstatnou část 
prodeje tvořily knihovnické pomůcky. Největší zájem měly knihovny o fó-
lii na balení knih (celkem prodáno 11 868 kg), kovové knižní vzpěry (pro-
dáno 10 941 ks), samolepící etikety (prodáno 1 468 676 ks) a výrobky 
z plexiskla a plastů. Snížením ceny od výrobce výrazně vzrostl prodej 
plastových nášlapných stupátek ze 14 kusů prodaných v roce 2006 na 93 
prodaných v roce 2007. Prodej na faktury tvořil 96 %, formou přímého 
prodeje v hotovosti byla realizována 4 % z celkového prodeje. Objed-
návky zákazníků byly nepřesné a neúplné, takže téměř třetinu objednávek 
jsme museli se zákazníky upřesňovat, případně vyhledávat potřebné údaje 
na internetu. Ve srovnání s rokem předcházejícím jsme vystavili o 63 
faktur více (celkem 1 298 faktur), expedovali o 286 více zásilek o hmot-
nosti od 2 do 30 kg (celkem 2 140), atypických zásilek odeslaných pro-
střednictvím silniční kusové dopravy o pět více (591) a balíčku do 2 kg 
bylo odesláno o 202 více (1 202). Od výrobců jsme nakoupili zboží za 
3 075 318 Kč, což je o 463 194 Kč více než v roce předcházejícím. Stav 
zásob se proti roku 2006 snížil ze 1 173 446 Kč na 1 147 900 Kč. Na 
skladě stále zůstávají velké zásoby tiskopisů a pomůcek, které byly zakou-
peny téměř před dvaceti pěti lety a jsou neprodejné. 

K propagaci Technického ústředí knihoven přispěla účast na dvou 
celostátních akcích – na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze 
(3.–6. 5. 2007), na konferenci Knihovny současnosti v Seči (12. 9. 2007). 
Propagační materiály TÚK obdrželi účastníci Podzimního knižního trhu 
v Havlíčkově Brodě a také několika dalších knihovnických akcí pořáda-
ných v rámci regionu. 

Projekt Česká knihovna na podporu vydávání a distribuce uměleckých, 
avšak komerčně problematických děl české literatury, literární vědy a kri-
tiky i ilustrované tvorby pro děti a mládež, určený pro veřejné a vybrané 
vysokoškolské knihovny evidované dle zákona 257/2001 Sb., existuje 
od roku 1999. Do roku 2006 byl realizován odborem umění a knihoven 
Ministerstva kultury a Moravskou zemskou knihovnou, respektive její 
organizační složkou Technickým ústředím knihoven. Pro zjednodušení 
projektu, který probíhá ve dvou kolech (1. nakladatelé, 2. knihovny), byly 
všechny činnosti související s jeho realizací převedeny do Moravské 
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zemské knihovny – Technického ústředí knihoven. Tato změna byla také 
zapracována do statutu MZK, do jejího rozpočtu na rok 2007 byly úče-
lově navýšeny finanční prostředky určené na tento projekt. MZK – Tech-
nické ústředí knihoven zabezpečovalo tedy v roce 2007 veškerou činnost 
týkající se České knihovny, včetně té části, kterou dříve zajišťovalo Mini-
sterstvo kultury. Poprvé také z pověření MK začátkem kalendářního roku 
vyhlásila MZK projekt na rok 2007 a její ředitel jmenoval členy Literární 
rady Moravské zemské knihovny, která hodnotila tituly přihlášené na-
kladateli do projektu. TÚK ověřil a zpracoval podklady od nakladatelů, 
připravil podklady pro členy literární rady a její jednání. Do 9. ročníku pro-
jektu přihlásilo 28 nakladatelství 164 knižních titulů a 25 titulů na CD. 
Z této nabídky vybrala literární rada 106 titulů od 26 nakladatelů. S vý-
sledky jednání Literární rady MZK byla seznámena jednotlivá naklada-
telství doporučeným dopisem TÚK. Na základě podkladů dodaných na-
kladateli zpracovalo TÚK anotovaný seznam nabízených titulů. Veškeré 
informace o České knihovně byly zveřejněny na webových stránkách 
MZK Brno, MK a v elektronické konferenci Knihovna. 

Z nabídky 106 titulů si 611 profesionálních veřejných a vysokoškol-
ských knihoven na základě anotovaných seznamů objednalo publikace 
ve stanoveném finančním limitu (každá knihovna si mohla vybrat v zá-
kladní objednávce publikace do 4 400 Kč a v rezervě pět libovolných ti-
tulů). Po sumarizaci požadavků knihoven zaslalo TÚK objednávky pub-
likací jednotlivým nakladatelům. Objednávky titulů základní řady byly 
odeslány v polovině června a titulů rezervy začátkem listopadu. První 
zásilky knih byly knihovnám expedovány v červnu 2007. Celkem bylo 
realizováno 10 expedic a vystaveno 3 699 dokladů. 

Projekt Česká knihovna je knihovnami hodnocen velmi kladně, i když 
mnohé malé profesionální knihovny upozorňují v posledních letech na 
náročnost některých titulů. Bezproblémovému chodu projektu brání malá 
vstřícnost některých nakladatelství. Nakladatelé nedodají všechny objed-
nané tituly, mnohdy tuto skutečnost oznámí až těsně před uzávěrkou 
celého ročníku, vydané tituly jsou do TÚK často dodány až po urgenci. 
Trvajícím problémem, na který si stěžují knihovníci, je změna názvu. 
Práci také znesnadňuje dodávání objednaných knih až v závěru roku. 
Dobrou spolupráci s knihovnami ztěžují 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 musely pracovnice TÚK věnovat hodně času. 

Devátý ročník České knihovny obohatil fondy knihoven o 13 515 
svazků hodnotných děl původní české literatury v ceně 2 700 757 Kč. 

 51 



i) PUBLIKAČNÍ ČINNOST A PROPAGACE ČINNOSTI 
KNIHOVNY V ROCE 2007 

Publikační činnost 
Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy / … 
Brno, 2007. Roč. 21. 4 čísla. 
ISSN 0862-1985 
 
Informační gramotnost 5 : sborník příspěvků z konference, konané 
22. a 23. listopadu 2006 v Moravské zemské knihovně a Knihovnickém 
informačním centru FAST VUT. 
Brno, 2007. – 127 s. 
ISBN 978-80-7051-172-5 
 
Moravská zemská knihovna : výroční zpráva 2006. 
Brno, 2007. – 87 s. 
ISBN 978-80-7051-170-1 
 
KRATOCHVÍLOVÁ, Monika a kol. : Veřejné knihovny Jihomoravského 
kraje : medailonky profesionálních knihoven měst a obcí. 
Brno, 2007. – 112 s. 
ISBN 978-80-7051-171-8 
 
KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919–1945. Část 2. 
Přehledy, rejstříky. 
Brno, 2007. – 686 s. 
ISBN 978-80-86249-39-5 
 
KUBÍČEK, Jaromír : Moravsko-slezský časopis pro lid 1842–1846. 
Brno, 2007. – 41 s. 
ISBN 978-80-7051-169-5 
 
Přidal Klokan, Petr : Staré mapy a software zdarma. 
Brno, 2007. – 1 DVD. 
ISBN 978-80-7051-173-2 
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PŘÍLOHY 

1. Plnění výkonových ukazatelů 2007 

poř. 
č. 

úkol plán plnění % z toho jednotlivé 
útvary 

Stav knihovního fondu 
k 31. 12. 2007 

 3 884 897   

1.1 Knihy a periodika  3 094 461   
1.2 Ostatní dokumenty  790 436   
1.2.1 rukopisy  2 154   
1.2.2 mikrografické 
dokumenty 

 9 676   

1.2.3 tištěné hudebniny  81 269   
1.2.4 audiovizuální 
dokumenty 

 23 442   

1.2.5 normy  174 706   
1.2.6 patenty  391 612   

1 

1.2.7 jiné  107 577   

Přírůstek knihovního fondu 35 500 41 902 118 5:8 852, 6:8 636, 
8.1:21 425, 
10:1 382, 
11:1 607 

2.1 Knihy a periodika 27 500 30 224 110 5:8 394, 6:56, 
8.1:20 598, 
11:1 176 

2.1.1 povinný výtisk titulů  25 064  5:6 660, 
8.1:17 259, 
10:1 145 

2.2 Ostatní dokumenty 8 000 11 678 146 5:458, 6:8 580, 
8.1:827, 
10:1 382, 11:431 

2.2.1 rukopisy  0   
2.2.2 mikrografické 
dokumenty 

 40  5:40 

2.2.3 kartografické 
dokumenty 

 258  8.1: 258 

2.2.4 tištěné hudebniny  580  10: 580 
2.2.5 audiovizuální 
dokumenty 

 1 194  10:802, 11:392 

2.2.6 grafické dokumenty  0   

2 

2.2.7 elektronické 
dokumenty 

 1 226  5:418, 6:200, 
8.1:569, 11:39 
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2.2.8 normy 1 500 1 950 130 6: 1 950 
2.2.9 patenty 1 500 1 200 80 6: 1 200 
2.2.10 jiné 5 000 5 230 105 6: 5 230 

Úbytky knihovního fondu  7 766  6:5 803, 
8.5:1 743, 11:220 

3.1 Knihy a periodika  1 942  8.5:1 722, 11:220 
3.2 Ostatní dokumenty  5 824  6:5 803, 8.5:21 
3.2.1 rukopisy  0   
3.2.2 mikrografické 
dokumenty 

 0   

3.2.3 kartografické 
dokumenty 

 0   

3.2.4 tištěné hudebniny  21  8.5: 21 
3.2.5 audiovizuální 
dokumenty 

 0   

3.2.6 grafické dokumenty  0   
3.2.7 elektronické 
dokumenty 

 0   

3.2.8 normy  1 803  6: 1 803 
3.2.9 patenty  0   

3 

3.2.10 jiné  4 000  6: 4 000 

Počet titulů docházejících 
periodik 

3 850 4 758 124 5:4 713, 11:45 

4.1 ČR 3 500 4 381 125 5: 4 381 

4 

4.2 Zahraničí 350 377 108 5:332, 11:45 

Počet zkatalogizovaných 
knihovních jednotek 

 66 832  4:18 645, 
5:6 377, 6:5 286, 
7:15 568, 
8.4:16 404, 
10:1 300, 
11:3 252 

5.1 Zpracování jmenné – 
děl (přírůstek) 

 25 277  4:384, 5:6 377, 
6:3 048, 
8.2/3:13 298, 
10:1 300, 11:870 

5.2 Zpracování věcné – děl 
(přírůstek) 

 23 774  6:5 245, 
8.4:16 404, 
10:1 300, 11:825 

5.2.1 z toho předmětové  18 529  8.4:16 404, 
10:1 300, 11:825 

5 

5.2.2 z toho systematické  22 949  6:5 245, 
8.4:16 404, 
10:1 300 
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6 Revize knihovních fondů 200 000 302 633 151 3:76 919, 
6:6 069, 
8.5:219 645 

7 Číselná revize  824 350  3:770 000, 
6:54 350 

8 Počet adjustovaných svazků  43 507  3:32 302, 
5:9 225, 
10:1 071, 11:909 

9 Vazba a knihařské opravy 
svazků 

 10 950  3:6 213, 5:4 322, 
7:5, 10:368, 
11:42 

10 Restaurování vzácných 
tisků 

 16  2.3: 16 

11 Počet registrovaných 
čtenářů 

30 000 28 508 95 3: 28 508 

12 Počet návštěvníků půjčovny  312 837  3:246 265, 
10:2 334, 
11:64 238 

13 Počet návštěvníků studoven  365 680  3:347 190, 
4:7 462, 
5:10 030, 7:662, 
10:336 

Počet žádaných děl  604 999   
14.1 V knihovně  593 072  3:470 199, 4:637, 

6:8 374, 7:895, 
10:4 116, 
11:108 851 

14.1.1 z toho kladně 
vyřízených 

 470 301  3:347 891, 4:637, 
6:8 374, 7:873, 
10:3 675, 
11:108 851 

14.2 V rámci MVS  11 927   

14 

14.2.1 z toho kladně 
vyřízených 

 9 966   

Výpůjčky celkem 395 000 485 902 123 3:347 891, 4:652, 
5:13 850, 
6:8 374, 7:2 589, 
10:3 695, 
11:108 851 

15.1 Mimo knihovnu 325 000 337 433 104 3:274 977, 4:154, 
5:2 232, 6:2 021, 
10:2 435, 
11:55 614 

15 

15.1.1 knihy a periodika  314 411  3:274 977, 4:62, 
5:2 232, 
11:37 140 
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15.1.1.1 z toho běžný 
ročník periodik 

 3 758  5:2 232, 11:1 526 

15.1.2 ostatní dokumenty  23 022  4:92, 6:2 021, 
10:2 435, 
11:18 474 

15.2 Prezenční 70 000 148 469 212 3:72 914, 4:498, 
5:11 618, 
6:6 353, 7:2 589, 
10:1 260, 
11:53 237 

15.2.1 Knihy a periodika  134 010  3:72 427, 4:344, 
5:10 014, 
7:2 098, 
11:49 127 

15.2.1.1 běžný ročník 
periodik 

 2 744  11: 2 744 

15.2.2 ostatní dokumenty  14 459  3:487, 4:154, 
5:1 604, 6:6 353, 
7:491, 10:1 260, 
11:4 110 

15.2.2.1 grafické 
dokumenty 

 141  3:26, 7:115 

15.2.2.2 tištěné hudebniny  208  10: 208 
15.2.2.3 jiné  14 110  3:461, 4:154, 

5:1 604, 6:6 353, 
7:376, 10:1 052, 
11:4 110 

Meziknihovní výpůjční 
služba 

 9 966   

16.1 Půjčeno jiným 
knihovnám 

5 000 6 799 136  

16.1.1 vnitrostátně  6 657   
16.1.1.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 5 384   

16.1.1.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 1 271   

16.1.1.3 ostatní dokumenty  2   
16.1.2 mezinárodně  142   
16.1.2.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 103   

16.1.2.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 36   

16.1.2.3 ostatní dokumenty  3   
16.2 Půjčeno z jiných 
knihoven 

4 300 3 167 74  

16 

16.2.1 vnitrostátně 1 500 1 300 87  
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16.2.1.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 633   

16.2.1.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 663   

16.2.1.3 ostatní dokumenty  4   
16.2.2 mezinárodně 2 800 1 867 67  
16.2.2.1 knihy, periodika, 
rukopisy a hudebniny 

 1 070   

16.2.2.2 kopie poskytnuté 
náhradou 

 795   

16.2.2.3 ostatní dokumenty  2   

17.1 Písemné informace  6 910  3:38, 3.3:5 555, 
4:194, 5:214, 
6:147, 7:3, 9:670, 
10:54, 11:35 

17 

17.1.1 z toho rešerše  95  4:70, 6:13,10:1, 
11:11 

18 Analytický popis článků  6 043  3:132, 4:5 911 

19 Konzultace  483  4:48, 5:103, 6:34, 
7:5, 9:145, 
10:109, 11:39 

20 Školení, semináře, aktivy 
apod. 

 62  4:10, 6:5, 9:30, 
10:2, 11:15 

21 Počet titulů vydaných 
publikací 

 7   

Kolektivní akce pro 
veřejnost (exkurze) 

 94  3:22, 4:3, 6:2, 
7:12, 9:21, 10:2, 
11:32 

22 

22.1 Počet účastníků  2 122  3:430, 4:41, 6:45, 
7:100, 9:617, 
10:102, 11:787 

23 Počet výstav  28  6:10, 7:3, 10:14, 
11:1 
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2. Kalendárium významných organizovaných akcí

14. 2. 2007

Interaktivní seminář k současné britské literatuře Reading the City byl uspořá-
dán ve spolupráci s British Council v Anglické knihovně

Info USA Brno uspořádalo přednášku Hudba Ameriky: příběhy zvuků, pří-
běhy dějin paní Adelaidy Reyas, profesorky etnomuzikologie, New Jersey 
City University

20. 2. 2007

28. 2. 2007

Seminář o spolupráci knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje 
byl uspořádán v Památníku písemnictví na Moravě

Info USA Brno ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Spojených států 
amerických uspořádalo setkání 
s velvyslancem USA v České re-
publice Richardem W. Graberem, 
zaměřené na problematiku sou-
časných česko-amerických vztahů 
a na hlavní iniciativy v oblasti 
americké zahraniční politiky.

27. 2. 2007



7., 14. a 28. 3. 2007

Info USA Brno uspořádalo cyklus tří přednášek Protiraketová obrana 
(Systémy protiraketové obrany v historické perspektivě – vývoj a role antiba-
listické obrany v USA a v Sovětském svazu; USA versus Evropa. Střet kultur? 
Strategická kultura jako zdroj odlišného pohledu na protiraketové systémy; 
Česká debata o protiraketové obraně) PhDr. Petra Suchého, PhD., vedoucího 
katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně

21. 3. 2007

Školení Zdroje průmyslově právních informací na Internetu bylo uspořádáno 
oddělením firemních a obchodních informací MZK

7. 3. 2007

Školení Vyhledávání ve volně přístupných patentových databázích bylo 
uspořádáno oddělením firemních a obchodních informací MZK

4. 4. 2007

Info USA Brno uspořádalo přednášku Hamlet’s Insomnia prof. Jamese 
Soderholma z The King’s School v Canterbury

18.–19. 4. 2007

Seminář Knihovny a média zaměřený na komunikační strategii a zejména 
na mediální komunikaci dětských knihoven byl uspořádán ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Břeclav

Autorské čtení a dis-
kuze se spisovatelem 
Feridun Zaimoglu bylo 
uspořádáno v Německé 
knihovně ve spolupráci 
s Goethe-Institutem 
v Praze

12. 4. 2007



18. 4. 2007

Seminář k současné britské literatuře Reading the City II byl uspořádán ve 
spolupráci s British Council v Anglické knihovně

Info USA Brno uspořádalo setkání s paní Francine Prose, americkou spiso-
vatelkou a prezidentkou Amerického centra PEN klubu na téma Číst očima 
spisovatele ve spolupráci s Velvyslanectvím USA

3. 5. 2007

19. 4. 2007

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

Der andere Blick – výstava knih 
německy píšících autorů, pro 
něž němčina není mateřským 
jazykem – byla zahájena v Ně-
mecké knihovně ve spolupráci 
s Goethe-Institutem v Praze

12. 4. 2007



14. 5. 2007

Info USA Brno uspořádalo přednášku paní Hany Ripkové, ředitelky Komise 
J. W. Fulbrighta, a Jiřího Zlatušky, děkana Fakulty informatiky Masarykovy 
univerzity v Brně, na téma Vysoké školství v USA ve spolupráci s Americkým 
centrem v Praze a Fulbrightovou komisí

3.–6. 5. 2007

13. mezinárodní knižní 
veletrh Svět knihy Praha 
– společná prezentace 
Technického ústředí 
knihoven (knihovních 
pomůcek a nábytku) se 
stánkem Sdružení kniho-
ven ČR

15. 5. 2007

Slavnostní vyhlášení výsledků 
2. ročníku Česko-americké 
ceny pro talentované studenty, 
udělované Mezinárodním 
politologickým ústavem 
Masarykovy univerzity v Brně 
ve spolupráci s Velvysla-
nectvím USA v ČR a Komisí 
J. W. Fulbrighta, proběhlo za 
přítomnosti velvyslance USA 
v České republice Richarda 
W. Grabera

9., 16., 23. 5. 2007

Vzdělávací kurz MARC 21 / AACR2 (základní pravidla jmenného zpracování 
dokumentů)

10., 24. 5. 2007

Vzdělávací kurz Věcné zpracování dokumentů (zaměření na MDT)



Info USA Brno uspořádalo přednášku prof. Richarda Pellse, PhD., University 
of Texas, Austin, na téma Transatlantická nedorozumění: antiamerikanismus 
v Evropě a protievropské postoje v Americe, ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Spojených států amerických

28. 5. 2007

16.–17. 5. 2007

Četba naučného textu – 1. modul kurzu Rozvoj čtenářských dovedností 
(Metody kritického myšlení), zaměřený na podporu čtenářství dětí a mladých 
lidí, byl uspořádán ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo

22.–23. 5. 2007

Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení

5. 6. 2007

Komunikační strategie knihoven – 1. modul kurzu Knihovna nově – marke-
ting služeb, zaměřeného na zvyšování kvality služeb knihoven, byl uspořá-
dán ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně

12. 6. 2007

Charta služeb v praxi Knihovny Jiřího Mahena – 2. modul kurzu Knihovna 
nově – marketing služeb, zaměřeného na zvyšování kvality služeb knihoven, 
byl uspořádán ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně

Info USA Brno uspořádalo přednášku Trumanova doktrína a Marshallův 
plán PhDr. Jiřího Pernese, PhD., vedoucího vědeckého pracovníka Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR, a PhDr. Petra Suchého, PhD., vedoucího katedry 
Mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně

19. 6. 2007

13.–14. 6. 2007

Četba literárního textu – 2. modul kurzu Rozvoj čtenářských dovedností 
(Metody kritického myšlení), zaměřený na podporu čtenářství dětí a mladých 
lidí, byl uspořádán ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo



11. 7. 2007

Info USA Brno uspořádalo specializovaný seminář pro zájemce o studium 
v USA na téma Psaní esejí pro americké univerzity pod vedením amerického 
studenta Bruce Aukera z Hampden-Sydney College

20.–22. 6. 2007

Vědecká konference F. X. Šalda / Tvorba 
v kontextech / 1867–1937–2007, věnovaná 
140. výročí narození a 70. výročí úmrtí 
F. X. Šaldy, byla uspořádána pod záštitou 
a za účasti primátora města Brna Romana 
Onderky, ve spolupráci s institucemi: 
Společnost F. X. Šaldy, Ústav pro českou lite-
raturu AV ČR, v. v. i., Ústav české literatury 
a literární vědy FF UK v Praze a Ústav české 
literatury a knihovnictví FF MU v Brně

4.–5. 9. 2007

Seminář Informační centrum školy byl uspořádán ve spolupráci se Základní 
školou nám. 28. října Brno

4., 11. 10. 2007

Vzdělávací kurz MARC 21 / AACR2 (zpracování speciálních dokumentů)

22. 10. 2007

Výukový program Vezměte do ruky knihu – dramatická výchova byl uspo-
řádán ve spolupráci se Studiem dramatické výchovy Labyrint (pobočka 
Střediska volného času Lužánky)

5.–7. 11. 2007

Mezinárodní vědecká konference – Julius Zeyer, lumírovský básník v du-
chovním dění Evropy – byla uspořádána pod záštitou primátora města Brna, 
rektora Masarykovy univerzity a děkanů Filozofické a Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity, ve spolupráci s institucemi: Ústav české literatury 
a knihovnictví FF MU v Brně, Katedra francouzského jazyka a literatury PedF 
MU v Brně a Obec spisovatelů



13.–14. 11. 2007

Mediální gramotnost – 3. modul kurzu Rozvoj čtenářských dovedností 
(Metody kritického myšlení), zaměřený na podporu čtenářství dětí a mladých 
lidí, byl uspořádán ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo

14. 11. 2007

Školení Vyhledávání ve volně přístupných bázích Úřadu průmyslového 
vlastnictví bylo uspořádáno oddělením firemních a obchodních informací 
MZK

15. 11. 2007

Celostátní porada Statistika činnosti veřejných knihoven byla uspořádána ve 
spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu 
a Knihovnickým institutem NK ČR

20. 11. 2007

Koordinační porada profesionálních 
veřejných knihoven Jihomoravského 
kraje, na jejímž úvodu proběhl 
křest publikace Veřejné knihovny 
Jihomoravského kraje, vydané ve spo-
lupráci s Jihomoravským krajem

19. 11. 2007

Školení Vyhledávání ve volně přístupných zahraničních patentových databá-
zích bylo uspořádáno oddělením firemních a obchodních informací MZK



22. 11. 2007

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

22. 11. 2007

Prezentace knihy Radka Malého Spásná trhlina – odraz poezie Georga 
Trakla v české literatuře – byla uspořádána v Rakouské knihovně ve spolu-
práci s Rakouským kulturním fórem v Praze

11. 12. 2007

Info USA Brno uspořádalo autorské čtení amerického indiánského básníka 
Simona J. Ortize – Na křídlech slov

21.–22. 11. 2007

6. konference Informační gramot-
nost – vědomosti a dovednosti 
pro život (vzdělávání člověka pro 
21. století), jejíž součástí byly dva 
workshopy (Využívání počítačů 
ve výuce a Rozvoj čtenářství), 
byla uspořádána ve spolupráci 
s institucemi: Středisko služeb 
školám a Zařízení pro DVPP Brno, 
Národní institut pro další vzdělá-
vání – pracoviště Brno, Klub škol-
ních knihoven SKIP ČR



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

1 515 345,98 510 347,63 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek  
 Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje 
(012) 2  

 Software (013) 3 1 545,53 1 714,63 
 Ocenitelná práva (014) 4  
 Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
(018) 5 486,65 520,00 

 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 2 032,18 2 234,63 

2. Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

 

 Oprávky k nehmotným výsledkům 
výzkumu a vývoje 

(072) 10  

 Oprávky k softwaru (073) 11 –1 122,16 –1 312,47 
 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12  
 Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
(078) 13 –486,65 –520,00 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

(079) 14  

 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
majetku celkem 

součet položek 10 až 14

15 –1 608,81 –1 832,47 

3. Dlouhodobý hmotný majetek  
 Pozemky (031) 16 19 545,32 19 545,32 
 Umělecká díla a předměty (032) 17 612,50 612,50 
 Stavby (021) 18 495 779,51 496 440,61 
 Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
(022) 19 56 014,72 51 330,14 
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 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20  
 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21  
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 13 025,01 13 628,10 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23  
 Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
(042) 24 6 744,13 7 651,43 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

(052) 25  

 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
součet položek 16 až 25

26 591 721,19 589 208,10 

4. Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

 

 Oprávky ke stavbám (081) 27 –29 546,56 –33 629,06 
 Oprávky k samostatným movitým 

věcem a souborům movitých věcí 
(082) 28 –34 227,01 –32 005,47 

 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 –13 025,01 –13 628,10 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
hmotnému majetku 

(089) 32  

 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
celkem 

součet položek 27 až 32

33 –76 798,58 –79 262,63 

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 16 416,80 18 072,65 

1. Zásoby  
 Materiál na skladě (112) 43 193,12 205,50 
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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) 47 220,40 96,20 
 Zvířata (124) 48  
 Zboží na skladě (132) 49 1 173,45 1 147,90 
 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 

nebo 
139)

50  

 Zásoby celkem 
součet položek 43 až 50

51 1 586,97 1 449,60 

2. Pohledávky  
 Odběratelé (311) 52 162,31 308,48 
 Směnky k inkasu (312) 53  
 Pohledávky za eskontované cenné 

papíry 
(313) 54  

 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 221,94 279,75 
 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56  
 Ostatní pohledávky (316) 57 1,99  
 součet položek 52 až 57 58 386,24 588,23 
 Pohledávky k účastníkům sdružení (358) 59  
 Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
(336) 60  

 Daň z příjmů (341) 61  
 Ostatní přímé daně (342) 62  
 Daň z přidané hodnoty (343) 63 114,11 
 Ostatní daně a poplatky (345) 64  
 Pohledávky z pevných termínových 

operací 
(373) 65  

 součet položek 61 až 64 66 114,11 
 Nároky na dotace a ostatní zúčtování 

se státním rozpočtem 
(346) 67  

 Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
s rozpočtem územních 
samosprávných celků 

(348) 68  

 součet položek 67 a 68 69  
 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 127,45 83,87 
 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 71  
 Jiné pohledávky (378) 72 0,93 
 Opravná položka k pohledávkám (391) 73  
 součet položek 70 až 73 74 127,45 84,80 
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 Pohledávky celkem 
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 

+ 74

75 513,69 787,14 

3. Finanční majetek  
 Pokladna (261) 76 18,46 35,01 
 Peníze na cestě (+/–262) 77  
 Ceniny (263) 78 0,31 0,54 
 součet položek 76 až 78 79 18,77 35,55 
 Běžný účet (241) 80 10 231,06 11 590,16 
 Běžný účet fondu kulturních 

a sociálních potřeb 
(243) 81 150,02 53,08 

 Ostatní běžné účty (245) 82  
 součet položek 80 až 82  83 10 381,08 11 643,24 
 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 10 399,85 11 678,79 

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 3 790,93 4 028,38 
 Příjmy příštích období (385) 121  
 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122  
 Dohadné účty aktivní (388) 123 125,36 128,74 
 Přechodné účty aktivní celkem 

součet položek 120 až 123
124 3 916,29 4 127,12 

 ÚHRN AKTIV 
součet položek 1 + 42

125 531 762,78 528 420,28 

PASIVA 

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

+ 158

126 527 119,70 523 282,01 

1. Majetkové fondy  
 Fond dlouhodobého majetku (901) 127 515 345,98 510 347,63 
 Fond oběžných aktiv (902) 128 4 499,85 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

131 519 845,83 514 847,48 

2. Finanční a peněžní fondy  
 Fond odměn (911) 132 365,06 477,48 
 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 289,78 335,40 
 Fond rezervní (914) 134 85,65 139,29 
 Fond reprodukce majetku (916) 135 6 392,84 7 482,36 
 Peněžní fondy (917) 136  
 Ostatní finanční fondy (918) 137  
 Finanční a peněžní fondy celkem 

součet položek 132 až 137
138 7 133,33 8 434,53 

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  

 72 



5. Hospodářský výsledek  
a)  z hospodářské činnosti územních 

samosprávných celků a činnosti 
příspěvkových organizací 

 

 Hospodářský výsledek běžného 
účetního období 

(+/–963) 152 H  

 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

(+/–932) 153  

 Hospodářský výsledek ve 
schvalovacím řízení 

(+/–931) 154 140,54 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 4 643,08 5 138,27 

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) 167 662,87 1 016,56 
 Směnky k úhradě (322) 168  
 Přijaté zálohy (324) 169 128,60 138,00 
 Ostatní závazky (325) 170 2 044,50 2 199,28 
 Závazky z pevných termínových 

operací 
(373) 171  

 součet položek 167 až 171 172 2 835,97 3 353,84 
 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 99,86 36,68 
 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177  
 součet položek 176 a 177 178 99,86 36,68 
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 Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

(336) 179 1 138,90 1 256,99 

 Daň z příjmů (341) 180  
 Ostatní přímé daně (342) 181 243,26 274,37 
 Daň z přidané hodnoty (343) 182 166,86  
 Ostatní daně a poplatky (345) 183  
 součet položek 180 až 183 184 410,12 274,37 
 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  
 Krátkodobé závazky celkem 

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

189 4 484,85 4 921,88 

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  
 Kurzové rozdíly pasivní (387) 199  
 Dohadné účty pasivní (389) 200 158,23 216,39 
 Přechodné účty pasivní celkem 

součet položek 197 až 200
201 158,23 216,39 

 ÚHRN PASIV 
součet položek 126 + 159

202 531 762,78 528 420,28 
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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 10 976,50  
Spotřeba energie (502) 2 5 572,24  
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 3 1 195,82  
Prodané zboží (504) 4 3 201,94  
Opravy a udržování (511) 5 2 530,54  
Cestovné (512) 6 222,80  
Náklady na reprezentaci (513) 7 24,24  
Ostatní služby (518) 8 13 202,61  
Mzdové náklady (521) 9 34 391,99  
Zákonné sociální pojištění (524) 10 11 954,39  
Ostatní sociální pojištění (525) 11   
Zákonné sociální náklady (527) 12 823,30  
Ostatní sociální náklady (528) 13   
Daň silniční (531) 14   
Daň z nemovitostí (532) 15 0,61  
Ostatní daně a poplatky (538) 16 12,90  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17   
Ostatní pokuty a penále (542) 18   
Odpis pohledávky (543) 19   
Úroky (544) 20   
Kursové ztráty (545) 21 70,38  
Dary (546) 22   
Manka a škody (548) 23   
Jiné ostatní náklady (549) 24 1 787,85  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

(551) 25 6 973,38  

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 92 941,49  
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Tržby za vlastní výrobky (601) 32   
Tržby z prodeje služeb (602) 33 5 120,85  
Tržby za prodané zboží (604) 34 3 956,63  
Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 35   
Změna stavu zásob polotovarů (612) 36   
Změna stavu zásob výrobků (613) 37 –124,20  
Změna stavu zvířat (614) 38   
Aktivace materiálu a zboží (621) 39 121,67  
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 6,73  
Kursové zisky (645) 47 1,71  
Zúčtování fondů (648) 48 153,08  
Jiné ostatní výnosy (649) 49 1 160,02  
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 82 545,00  

Výnosy celkem 
součet položek 32 až 57

58 92 941,49  

Hospodářský výsledek před zdaněním 
rozdíl položek 58 – 31

59   

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

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

62   
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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 195,00 

z toho: systémové dotace na
 dlouhodobý majetek  

2 H 195,00 

z toho na: výzkum a vývoj  3 H  
 vzdělávání pracovníků 4 H 70,00 
 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 80 945,00 

z toho: přijaté příspěvky na provoz
 od zřizovatele  

(z AÚ k účtu 691) 10 H 80 773,00 

z toho na: výzkum a vývoj 11 H 1 558,00 
 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 172,00 

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  
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Přijaté příspěvky a dotace celkem na 
provoz z rozpočtu územních 
samosprávných celků 

(z AÚ k účtu 691) 19 H 1 600,00 

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 

52 788,44 882,49 

Splatné závazky veřejného 
zdravotního pojištění 

53 350,46 374,50 

Evidované daňové nedoplatky 
u místně příslušných finančních 
orgánů 

54 410,12 274,37 

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. 

 

 79 




