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ZŘIZOVACÍ LISTINA
Moravské zemské knihovny v Brně
Článek I.
Základní ustanovení
(1) Zřizovatelem Moravské zemské knihovny v Brně je Ministerstvo kultury, Maltézské
náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 00023671.
(2) Moravská zemská knihovna v Brně byla ustavena pod názvem Státní vědecká knihovna
zřizovací listinou MŠK ze dne 1.11.1958 sloučením tradičních odborných brněnských
knihoven - Univerzitní knihovny, Státní technické knihovny a Státní pedagogické knihovny.
Dnem 1. 1. 1991 přešla funkce zřizovatele knihovny na základě delimitačního protokolu
ze dne 23. 11. 1990 mezi Jihomoravským KNV se sídlem v Brně a Ministerstvem kultury
České republiky na toto ministerstvo. Ke dni 1.12.1993 byl název změněn ze Státní vědecké
knihovny v Brně na Moravskou zemskou knihovnu v Brně.
(3) Název organizace:

Moravská zemská knihovna v Brně

(4) Sídlo organizace:

Kounicova 65a, 601 87 Brno

(5) Identifikační číslo organizace:

00094943

(6) Daňové identifikační číslo:

CZ00094943

(7) Moravská zemská knihovna v Brně (dále jen "knihovna") je právnickou osobou - státní
příspěvkovou organizací, která může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

(8) Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
Článek II.
Vymezení základního účelu a předmětu činnosti
(1) Knihovna je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Knihovna zajišťuje
rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám,
které poskytuje. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji.
(2) Knihovní fondy knihovny
a) Základní ustanovení: Knihovna jako svoji hlavní činnost v souladu s knihovním
zákonem získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí
a zahraniční dokumenty. Z nich buduje:
1. konzervační fond,
2. univerzální knihovní fond,
3. specializované fondy, zejména normalizační a patentové literatury,
audiovizuálních a ostatních speciálních nosičů informací,
4. historický fond tištěných a rukopisných dokumentů, případně jiný knihovní
fond tištěných a rukopisných dokumentů majících zvláštní historickou a kulturní hodnotu.
b) Doplňování fondů: Dokumenty do svých fondů knihovna získává prostřednictvím
povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, včetně mezinárodní výměny publikací
v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní
výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy. Knihovna získává
i elektronické dokumenty, a to od jiných osob i vlastní digitalizací dokumentů a na základě dobrovolného nebo povinného odevzdávání publikovaných elektronických
dokumentů nebo tiskových předloh klasických knihovních dokumentů.
c) Zpracovávání dokumentů: Knihovna zpracovává všechny dokumenty v souladu
s mezinárodními standardy za účelem jejich snadného celonárodního i mezinárodního
využití a sdílení bibliografických záznamů i záznamů autorit.
d) Správa a ochrana fondů: Knihovna spravuje a ochraňuje knihovní dokumenty a fondy.
Zabezpečuje restaurování, konzervaci, reformátování a preventivní ochranu knihovních fondů a sbírek, které spravuje, a provádí opravy a údržbu předmětů kulturní
povahy z oboru knižní kultury.
e) Zpřístupňování fondů: Knihovna v souladu s platným právním řádem zpřístupňuje
vlastní i externí fondy a další informační zdroje.
(3) Výzkum, vývoj a inovace
a) Knihovna jako výzkumná organizace provádí jako svoji hlavní činnost základní
výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky

prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Za účelem splnění
znaků výzkumné organizace knihovna zejména:
1. vede oddělené účetnictví pro primární neekonomické činnosti uvedené v bodu
3.1.1 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2006/C 323/01) tak, aby bylo zabráněno tzv. křížovému financování
ekonomických činností výzkumné organizace, a
2. veškerý zisk pocházející z primárních neekonomických činností, pokud jsou
na jejich financování použity veřejné prostředky, zpětně investuje do výzkumu
a vývoje nebo do šíření jeho výsledků nebo do výuky.
b) Knihovna jako svoji hlavní činnost provádí podpůrnou činnost výzkumu, vývoje
a inovací, zejména tak, že:
1. poskytuje svými knihovními fondy a elektronickými zdroji informační služby
pro výzkum, vývoj a inovace,
2. její knihovní fondy a elektronické zdroje slouží k ověřování výsledků výzkumu
a vývoje, zajišťování práv k nim a k jejich rozšiřování,
3. provozuje systémy pořizování a uchování dat za účelem trvalého uchování
výsledků výzkumu, vývoje a inovací pořízených z veřejných prostředků
a publikovaných v České republice.
(4) Další související činnosti knihovny
K naplnění účelu, pro který byla zřízena, knihovna jako hlavní činnost v souladu s platným
právním řádem bezúplatně i za úplatu:
a) poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické
a informační služby,
b) umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí internetu,
c) poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,
d) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze,
e) zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů
zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických
a informačních služeb a dalších služeb,
f) pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb, svých výsledků výzkumu, vývoje a inovací, svého společenského
významu a svého místa v životě společnosti, přičemž vystavuje i jinak zpřístupňuje
autorská díla a jejich rozmnoženiny ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž pořádá audiovizuální
představení ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření
a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých
dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
g) vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace související s jejím účelem
zřízení a její činností,
h) provozuje webové prezentace související s jejím účelem zřízení a její činností,
i) poskytuje informační služby související s jejím účelem zřízení a její činností,
j) zajišťuje provoz veřejně přístupných prostor, s nimiž hospodaří, a zabezpečuje
propagaci své činnosti, přičemž poskytuje i reklamní a propagační služby,
k) řeší, a to i v rámci výzkumu, vývoje a inovací, teoretické a praktické otázky v oblasti
knihovnictví, bibliografie a informační vědy z hlediska potřeb oboru a požadavků
veřejnosti,

l) provádí mikrofilmování dokumentů a jejich digitalizaci,
m) vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury.
(5) Postavení a funkce knihovny v systému knihoven České republiky
Knihovna v systému knihoven vykonává jako svoji hlavní činnost koordinační, odborné,
informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské
činnosti, v jejichž rámci
a) zabezpečuje a provádí lektorskou a pedagogickou činnost včetně mimoškolního
vzdělávání; pořádá konference a vzdělávací akce včetně odborných kurzů, seminářů,
školení, přednášek a jejich cyklů,
b) prostřednictvím svého útvaru Technické ústředí knihoven zajišťuje a zprostředkovává
knihovnám knihovnické tiskopisy, pomůcky a literaturu k doplňování knihovních
fondů,
c) realizuje projekt „Česká knihovna“ na podporu nákupu nekomerčních titulů
uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro knihovny zapsané
v evidenci knihoven podle knihovního zákona,
d) vydává osvědčení k předmětům z oboru knižní kultury podle zákona č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
e) poskytuje, zejména knihovnám, informační a poradenské služby v oblasti knihovnictví, informační vědy a restaurování a konzervace knihovních fondů včetně zavádění
a provozu nových technologií,
f) spolupracuje s Národní knihovnou České republiky při zpracování národní
bibliografie a souborného katalogu a při dalších kooperačních aktivitách knihoven
a informačních institucí,
g) na území Jihomoravského kraje plní regionální funkce, koordinuje jejich plnění
a vykonává související činnosti, přičemž
1. je krajským centrem meziknihovních služeb,
2. je centrem poradenských a vzdělávacích služeb v oblasti zajištění veřejných
knihovnických a informačních služeb,
3. se podílí na zpracování koncepce a rozvojové strategie knihoven v kraji
v souladu se státní informační, kulturní a vzdělávací politikou,
4. zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabezpečuje
koordinaci krajského bibliografického systému,
5. spolupracuje s knihovnami v kraji při zavádění nových technologií v oblasti
zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb a podporuje
propojení knihoven v síti.
(6) Jiná činnost knihovny
Knihovna může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy
jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží k lepšímu využití
majetku, se kterým knihovna hospodaří, a musí být sledována odděleně od hlavní činnosti.
Jiná činnost slouží k lepšímu využití majetku, se kterým knihovna hospodaří, a musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Předmět a rozsah jiné činnosti knihovny musí být
doplněn do této zřizovací listiny před započetím výkonu jiné činnosti.

Článek III.
Označení statutárního orgánu a základní organizační struktura
(1) V čele knihovny je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury. Ředitel knihovny
je jejím statutárním orgánem.
(2) Ředitel knihovny
odpovídá za činnost a hospodaření knihovny ministrovi kultury,
vydává organizační řád, který podrobně stanoví organizační strukturu knihovny,
jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v jeho nepřítomnosti,
vydává knihovní řád, který stanoví podrobnosti poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb,
e) zřizuje podle potřeby poradní orgány a pracovní komise k plnění úkolů knihovny.
a)
b)
c)
d)

(3) Knihovna se člení na sekci ředitele, sekci knihovních služeb a sekci vývoje, výzkumu
a strategického rozvoje.
Článek IV.
Způsob hospodaření a vymezení majetku
(1) Knihovna hospodaří s majetkem podle zvláštních právních předpisů o hospodaření
s majetkem České republiky. Majetek nabývá pro stát k naplnění účelu a k zabezpečení
činností, pro které je zřízena. Knihovna hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní
činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních
vztahů stanovených zřizovatelem. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s prostředky
získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, s peněžními
prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtů
územních samosprávných celků a státních fondů, včetně prostředků poskytnutých České
republice z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu Evropského hospodářského
prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce
a prostředků přijatých z Národního fondu. V právních vztazích, týkajících se majetku, jedná
knihovna vlastním jménem.
(2) Knihovna hospodaří
a) s knihovními fondy, vedenými v operativní evidenci knihovních fondů; velikost
knihovních fondů vyplývá z přírůstkového seznamu knihovny,
b) s nemovitými a movitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami státu,
vedenými v jejím účetnictví ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny, a s věcmi
nabytými po tomto dni na základě právních předpisů o hospodaření s majetkem státu;
rozsah majetku vyplývá z inventárního seznamu knihovny.
(3) Soupis knihovních fondů, se kterými byla knihovna příslušná hospodařit ke dni
31. 12. 2010, je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Soupis
majetku, s nímž byla knihovna příslušná hospodařit ke dni 31. 12. 2010, s výjimkou soupisu
knihovních fondů, je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

(4) Movitou i nemovitou věc nebo její část, s níž knihovna hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími
hospodaření s majetkem státu, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Knihovna
může zapůjčit knihovní dokumenty, jejich soubory a jiné movité věci na výstavy pořádané jinými osobami v České republice nebo v zahraničí, je-li zajištěna jejich faktická a právní
ochrana.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušují se:
a) rozhodnutí ministra kultury České republiky č. j. 11143/93 ze dne 3. 11. 1993,
b) rozhodnutí ministra kultury České republiky č. j. 12960/95, č. 15/1995, ze dne
21. 12. 1995,
c) rozhodnutí ministra kultury České republiky č. j. 1986/2002, č. 3/2002, ze dne
8. 2. 2002,
d) rozhodnutí ministra kultury České republiky č. j. 2608/2002, č. 5/2002, ze dne
25. 2. 2002,
e) rozhodnutí ministra kultury České republiky č. j. 572/2006, č. 1/2006, ze dne
31. 1. 2006,
f) rozhodnutí ministryně kultury České republiky č. j. 18508/2006, č. 1/2007, ze dne
17. 1. 2007,
g) rozhodnutí ministra kultury České republiky č. j. 11580/2006, č. 2/2007, ze dne
28. 2. 2007 nabylo účinnosti dnem podpisu (28. 2. 2007).
h) rozhodnutí ministra kultury České republiky sp. zn. MK-S 4491/2009, č. 10/2009,
ze dne 15. 10. 2009,
i) rozhodnutí ministra kultury České republiky č. j. MK 26891/2011, č. 19/2011,
ze dne 20. 5. 2011.
(2) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

MUDr. Jiří Besser
ministr kultury

Příloha č. 1

Soupis knihovních fondů, se kterými byla Moravská zemská knihovna
v Brně příslušná hospodařit ke dni 31. 12. 2010

Podle jednotlivých typů dokumentů:
Monografie a seriály
3 169 336
Tištěné hudebniny
82 082
Rukopisy
1 094
Audiovizuální, zvukové a elektronické dokumenty 44 870
Normy, patenty firemní literatura
650 053
Ostatní
58 791

CELKOVÝ STAV

4.006.226 knihovních jednotek

Příloha č. 2

Soupis majetku, se kterým byla Moravská zemská knihovna v Brně
příslušná hospodařit ke dni 31. 12. 2010
A) NEMOVITÉ VĚCI
1. Budovy a stavby
•

Budova knihovny včetně koridoru, č.p. 996, ul. Kounicova 65a
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 885
p.č. 1100/13, obec: 582786 Brno
Katastrální území: 610372 Veveří
Stavba občanského vybavení – sídlo knihovny
Pořizovací cena: 482.624.386,08 Kč

•

Depozitní sklad Šumavská, bez č.p./če, ul. Šumavská
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 885
p.č. 1098/6, obec: 582786 Brno
Katastrální území: 610372 Veveří
Jiná stavba – depozitní sklad knihovní fondu
Pořizovací cena: 10.591.990 Kč

•

Rodinný dům, č.p. 490 a 532, ul. Floriánova 2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 294
p.č. 772 a 773, obec: 582786 Brno
Katastrální území: 611484 Královo Pole
Rodinný dům
Pořizovací cena: 482.685 Kč

•

Rodinný dům, č.p. 1678, ul. Purkyňova 8
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 294
p.č. 3216, obec: 582786 Brno
Katastrální území: 611484 Královo Pole
Rodinný dům
Pořizovací cena: 3.506.880 Kč

•

Depozitní sklad, bez č.p, osada Rozčoutky
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 546
st.p.č.182 (pozemek jiného vlastníka), obec: 593338 Milonice
Katastrální území: 695041 Milonice
Zemědělská stavba – depozitní sklad knihovního fondu
Pořizovací cena: 8.827.408 Kč

•

Depozitní sklad, bez č.p, osada Rozčoutky
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 546
st.p.č.208 (pozemek jiného vlastníka), obec: 593338 Milonice
Katastrální území: 695041 Milonice
Zemědělská stavba – depozitní sklad knihovního fondu
Pořizovací cena: 3.130.050 Kč

•

Inspekční objekt, č.p 150, osada Rozčoutky
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 546
st.p.č.196, obec: 593338 Milonice
Katastrální území: 695041 Milonice
Objekt k bydlení – inspekční objekt
Pořizovací cena: 100.238 Kč

•

Inspekční objekt, č.p 151, osada Rozčoutky
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 546
st.p.č.197, obec: 593338 Milonice
Katastrální území: 695041 Milonice
Objekt k bydlení – inspekční objekt
Pořizovací cena: 100.238 Kč

•

Depozitní sklad, č.p. 41, ulice bez označení, Žerůtky
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 133
st.p.č. 26/4 a 26/5 (pozemky jiných vlastníků), obec: Žerůtky
Katastrální území: 796654 Žerůtky
Objekt občanské vybavenosti
Pořizovací cena: 3.016.300 Kč

•

Vodárna Nesovice, bez č.p./če, osada Rozčoutky
st.p.č. 104/2 (pozemek jiného vlastníka), obec: 593338 Milonice
Katastrální území: 695041 Milonice
Technický objekt
Pořizovací cena: 30 000,- Kč

2. Pozemky
•

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 885
Obec 582786 Brno
Katastrální území: 610372 Veveří
p.p.č 1100/2 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 1.684 m2
p.p.č. 1100/8 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 1.127 m2
p.p.č. 1100/10 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 250 m2
1100/12 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 159 m2
1100/13 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 3.105 m2
p.p.č 1743/2 – zahrada
výměra: 594 m2
p.p.č. 1743/4 – zahrada
výměra: 84 m2
Pořizovací cena celkem: 10.246.200 Kč

•

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 885
Obec 582786 Brno
Katastrální území: 610372 Veveří
p.p.č 1098/6 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 2.138 m2
p.p.č 1098/11 – ostatní plocha, zeleň
výměra: 708 m2
Pořizovací cena celkem: 9.164.120 Kč

•

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví 294
Obec: 582786 Brno
Katastrální území: 611484 Královo Pole
p.p.č. 772 – zastavená plocha a nádvoří
výměra: 135 m2
p.p.č. 773 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 133 m2
Pořizovací cena celkem: 116.160 Kč

•

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví č. 294
Obec: 582786 Brno
Katastrální území: 611484 Královo Pole
p.p.č. 3216 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 198 m2
p.p.č 3217 – zahrada
výměra: 166 m2
Pořizovací cena celkem: 393.120 Kč

•

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví č. 546
Obec: 593338 Milonice
Katastrální území: 695041 Milonice
st.p.č. 196 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 512 m2
st.p.č 197 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 414 m2
Pořizovací cena celkem: 8.526 Kč

•

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, list vlastnictví č. 808
Obec: 582786 Brno
Katastrální území: 611379 Ponava
p.p.č. 602 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 336 m2
p.p.č 603/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
výměra: 3.489 m2
p.p.č 603/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace
výměra: 19 m2
p.p.č. 603/24 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 6 m2
p.p.č. 603/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace
výměra: 17 m2

p.p.č. 603/26 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 4 m2
p.p.č. 603/28 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 19 m2
p.p.č. 603/31 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
výměra: 10 m2
p.p.č. 603/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace
výměra: 94 m2
p.p.č. 603/35 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
výměra: 3.449 m2
p.p.č. 603/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace
výměra: 8 m2
p.p.č. 603/38 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 5 m2
p.p.č. 603/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace
výměra: 10 m2
p.p.č. 603/40 – ostatní plocha, jiná plocha
výměra: 6 m2
p.p.č. 603/41 – zastavěná plocha a nádvoří
výměra: 18 m2
Pořizovací cena celkem: 236.987,02 Kč

B) MOVITÉ VĚCI
Název
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
- stroje, přístroje, zařízení
- dopravní prostředky
- inventář
drobný dlouhodobý hmotný majetek
umělecké předměty

19.641.243,20 Kč
1.302.774 Kč
22.404.941 Kč
15.838.459,11 Kč
612.500 Kč

CELKOVÁ HODNOTA

63.523.994,31 Kč

3.724.077 Kč

