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ÚVOD 

Městská knihovna Náchod, o.p.s., jejímž zakladatelem je město Náchod, je veřejnou univerzální kni-

hovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem vrstvám obyvatel. 

Knihovna pokračuje v dlouholeté tradici knihovnické a kulturní činnosti veřejné knihovny v Náchodě. 

Sídlí v památkově chráněném a po rekonstrukci bezbariérově přístupném domě na pěší zóně v centru 

Náchoda. Své služby poskytuje ve 3 podlažích. V přízemí a mezipatře je oddělení pro dospělé, 

v 1. poschodí oddělení pro děti, ve 2. poschodí studovna s čítárnou a oddělení regionálních 

a informačních služeb. 

Knihovna je přístupná svým klientům 6 dnů v týdnu: v pondělí a v pátek od 9 do 17 hodin, v úterý, ve 

středu a ve čtvrtek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin. To je 45 hodin týdně. 

Posláním knihovny je zabezpečovat všem fyzickým či právnickým osobám v regionu přístup ke kultur-

ním hodnotám a informacím v knihovních fondech, svými knihovnickými, bibliografickými 

a informačními službami přispívat ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovni občanů. Knihovna je také 

místem setkávání lidí různých společenských, věkových i národnostních skupin. 

 

Knihovna plní funkci: 

 městské knihovny v Náchodě a v částech města Dobrošov, Jizbice a Lipí, 

 je pověřenou knihovnou pro zajištění výkonu regionálních funkcí na základě zákona 

č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) v okrese Náchod. 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ KNIHOVNY 

HLAVNÍ ČINNOSTI KNIHOVNY: 

 Buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury a dalších 

dokumentů a informačních pramenů (periodika, audio, audiovizuální a elektronické doku-

menty) se zřetelem k potřebám svých uživatelů. 

 Buduje, archivuje a využívá fond regionální literatury a zpřístupňuje ho široké veřejnosti. 

Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o regionu. 

 Buduje interní databáze z univerzálních a speciálních fondů knihovny a využívá externí infor-

mační databáze. 

 Účastní se budování společných databází a výměny dat s ostatními knihovnami. 

 Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní fondy individuálním a institucionálním uživate-

lům svými výpůjčními službami, informačními, bibliografickými, rešeršními a kopírovacími 

službami v půjčovnách, studovnách a dalších speciálních odděleních. 

 Zajišťuje přístup k informacím bez ohledu na místo jejich vzniku, využívá k tomu a uživatelům 

zpřístupňuje knihovnické a informační zdroje, včetně zdrojů přístupných prostřednictvím sítě 

internet za předem stanovených podmínek. 

 Zpřístupňuje uživatelům knihovní dokumenty i z fondů jiných knihoven prostřednictvím mezi-

knihovní výpůjční služby, a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňuje uživatelům ji-

ných knihoven vlastní fond. 

 Na základě smlouvy s Královéhradeckým krajem a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci 

Králové a v závislosti na výši poskytovaných finančních prostředků plní funkci knihovny pově-

řené regionální funkcí. 

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI KNIHOVNY: 

 Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání 

a činnost knihovny. 

 Organizuje vzdělávací kurzy pro knihovníky náchodského okresu i širší veřejnost.  

 Poskytuje kopírovací služby, nabízí wifi v celé knihovně a 10 počítačových stanic s internetem.  

 Nabízí rozvoz knih imobilním čtenářům knihovny. 
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ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2015 
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KNIHOVNÍ FOND 

Do fondu MK bylo zakoupeno 1 932 svazků, 130 svazků dostala knihovna darem, 101 svazků bylo 

zapsáno z depozitního fondu a 14 knih jako náhrada za ztracené svazky. 

Do výměnného fondu MK bylo zakoupeno z dotace na regionální činnost 2065 svazků, z příspěvků 

zřizovatelů obecních knihoven na Náchodsku bylo zakoupeno 545 svazků.  

Odepsáno bylo celkem 3 000 knih, z toho z fondu MK 2280 svazků, z výměnného fondu 420 svazků 

a 300 svazků z fondu bývalé studijní knihovny. 

I v  roce 2015 byla většina nových knih zakoupena systémem výběru a objednávek z edičních plánů 

nakladatelství přes obchodní agentury OPA Praha a Kramerius, které poskytují mnohem vyšší rabat 

než knihkupectví. 

V prázdninových měsících proběhla rozsáhlá údržba fondu a značné množství opotřebovaných 

a duplikátních svazku bylo vyřazeno. 

Obr. 1 - Přeuspořádání skladu knih a další nutná údržba probíhala v měsících červenec – srpen 
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STAV FONDU KNIHOVNY K 31. 12. 2015 JE CELKEM 189 534 KNIHOVNÍCH JEDNOTEK 

Krásná literatura 110 917 

Naučná literatura 75 152 

Tištěné hudebniny 817 

Zvukové dokumenty (převážně staré gramofonové desky) 2 001 

Zvukově obrazové dokumenty 96  

Elektronické dokumenty 521  

Jiné dokumenty 30  

 

Počet nakupovaných titulů periodik 99 

 

Nové přírůstky knihovního fondu byly odborně zpracovány do počítačové báze dat knihovnického 

systému KpWin SQL a opatřené čárovým kódem. K vyhledávání slouží elektronický katalog, přístupný 

v knihovně a na webových stránkách knihovny www.mknachod.cz. 

 

FOND KNIHOVNY NAROSTL OPROTI STAVU V PŘEDCHOZÍM ROCE O 1 157 KNIHOVNÍCH 

JEDNOTEK. 

 

file:///D:/Materiály%20z%20práce/Výroční%20zpráva%20knihovny%202015/www.mknachod.cz
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V průběhu roku 2015 byl v knihovnách ČR zahájen přechod na nová katalogizační pravidla (RDA), 

která mají umožnit lepší mezinárodní výměnu bibliografických údajů a dat. S tímto faktem se musela 

vyrovnat i naše knihovna. Jelikož tato pravidla jsou v originálním znění velmi rozsáhlá a česká inter-

pretace vzniká postupně, je třeba průběžně sledovat aktualizace na stránkách Národní knihovny ČR. 

Pravidla totiž nejsou a nebudou vydána v tištěné podobě.  

Tento fakt znamená i neustálé přizpůsobování stávajícího katalogizačního programu novým úpravám. 

Pracovnice oddělení zpracování fondu (1,5 úvazku) musí opakovaně absolvovat školení k dalším vý-

kladům pravidel RDA. Nicméně náchodská knihovna je jednou z prvních, která se s touto skutečností 

zdárně vypořádala. 

V rámci regionální funkce knihovny je vytvářen elektronický katalog specializovaného fondu regionál-

ní literatury, týkající se okresu Náchod (region - monografie a region – články).  

V roce 2015 pokračovala pravidelná spolupráce se souborným katalogem CASLIN Národní knihovny 

ČR formou odesílání katalogizačních záznamů pořízených Městskou knihovnou v Náchodě. 
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UŽIVATELÉ KNIHOVNY 

V roce 2015 měla knihovna 3 488 registrovaných čtenářů, což je cca 18% obsluhované populace. Evi-

dujeme 978 dětských uživatelů a 2 510 dospělých uživatelů. Fyzicky knihovnu v roce 2015 navštívilo 

71 110 uživatelů. 

 

 

 

Knihovnu často využívá víc lidí na jednu průkazku, což zkresluje skutečný počet uživatelů knihovny. 

V roce 2016 jsme zahájili kontrolu evidence čtenářů a současně zjišťujeme, kolik lidí služeb knihovny 

doopravdy využívá. 
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SLUŽBY KNIHOVNY 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

Čtenáři náchodské knihovny si v roce 2015 vypůjčili 135 568 dokumentů.  

Z toho bylo 2 300 elektronických dokumentů a 10 845 periodik. 

Typ dokumentu Počet výpůjček 

Krásná literatura dospělým uživatelům 82 625 

Naučná literatura dospělým uživatelům 18 435 

Krásná literatura dětem 16 258 

Naučná literatura dětem 5 105 

Periodika 10 845 

Elektronické dokumenty 2 300 

 

Hojně půjčované jsou také audioknihy, kterých knihovna má knihovna 104 kusů. Touto službou jsme 

vyšli vstříc nejen dětem s poruchami čtení, lidem se zrakovými problémy, ale i těm, kteří rádi poslou-

chají mluvené slovo při práci nebo v autě. 

Knihovna půjčuje svým uživatelům i čtečku elektronických knih a nejnověji i deskové hry. 

 

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2015 – ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ  

1. Lakomec Misantrop Tartuffe – Moliere 

2. Případ Pavlína: dramatický příběh světoznámé české modelky a jejích rodičů - rodiny rozdě-

lené sovětskou okupací – Pavlína Formanová 

3. Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV. – Vlastimil Vondruška 

4. Nikdy – Táňa Keleová-Vasilková 

5. Farma zvířat: pohádkový příběh – Georgie Orwell 

6. Tichý dech: zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti – Jan Trachta 
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7. Nevěra – Paulo Coelho 

8. Poslední aristokratka – Evžen Boček 

9. Jáma a kyvadlo a jiné povídky – Edgar Allan Poe 

10. Máš, cos chtěl, miláčku! – Jana Benková 

11. Smrtící hrátky – J. D. Robb 

12. Krysař – Viktor Dyk 

13. Manžel, který štěká, taky kouše – Alena Jakoubková 

14. Hvězdy nám nepřály – John Green 

15. Znamení rožmberské růže, aneb, Tři zločiny, které rozřešil královský prokurátor Oldřich 

z Chlumu – Vlastimil Vondruška 

16. Máma pro Veroniku – Táňa Keleová-Vasilková 

17. Moje pařížská revoluce – Andrea Sedláčková 

18. Animal farm = Farma zvířat – Georgie Orwell 

19. Přemyslovská epopej. I, Velký král Přemysl I. Otakar – Vlastimil Vondruška 

20. Romeo a Julie – William Shakespeare 

 

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2015 – ODDĚLENÍ PRO DĚTI 

1. Malý princ – Antoine de Saint-Exupéry 

2. Z oříšku královny Mab: povídky ze Shakespeara – Eva Vrchlická 

3. Staré řecké báje a pověsti – Eduard Petiška 

4. Harry Potter (série) – Joanne K. Rowlingová 

5. Deník malého poseroutky (série) – Jeff Kinney 

6. Anin duch – Vera Brosgolová 

7. Eragon (série) – Christopher Paolini 

8. Pachatelé dobrých skutků (série) – Miloš Kratochvíl 

9. Modrý Poťouch – Miloš Kratochvíl 

10. Kosprd a Telecí: příběh ze školky – Eva Papoušková 

11. Poťouši a Zloděják – Miloš Kratochvíl 
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12. Zuby nehty: 19 hrůzostrašných povídek z pera mladých českých autorů 

13. Bylo nás pět – Karel Poláček 

14. Horseland (série) 

15. Bílá paní na hlídání – Pavel Brycz 

16. Můj milý deníčku: příběhy z Mackerelské základní školy (série) – Jim Benton 

17. Beast Quest (série) – Adam Blade 

18. U veterináře – Roderick Hunt 

19. Skvělé příběhy Čtyřlístku: 1976-1979 – Jaroslav Němeček, Ljuba Štíplová 

20. Kuba nechce spát – Petra Braunová 

 

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ HRY V ROCE 2015 

 Angry Birds 

 Svět v kostce! 

 Praha v kostce! 

 Ubongo : honba za diamanty 

 Tučňáci na ledu 

 Historie v kostce! 

 Umí prase létat? 

 

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ PERIODIKA V ROCE 2015 

1. Týdeník Květy 

2. Čtyřlístek 

3. Reflex 

4. Svět motorů 

5. Vlasta 

6. Instinkt 

7. Týden 

8. Respekt 
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9. Ona dnes: magazín pro ženy, kterým nestačí ženské časopisy 

10. 100+1 zahraniční zajímavost 

11. Epocha: svět na vaší dlani 

12. Story 

13. Sandra: pletení pro vás 

14. Burda: světová móda 

15. Magazín Dnes 

16. Kreativ: praktická žena 

17. Víkend Dnes: pravidelná příloha deníku MF Dnes 

18. Pátek Lidových novin 

19. Doma dnes: magazín Mladé fronty DNES o bydlení, zahradě a hobby 

20. Dům a zahrada 

 

Obr. 2 – Půjčovna pro dospělé uživatelé v přízemí knihovny 
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ON-LINE SLUŽBY 

On-line služby knihovny využilo v roce 2015 celkem 24 742 uživatelů.  

Na webových stránkách knihovny mají čtenáři přístup do on-line katalogu knihovny i do svého čte-

nářského konta.  

Služba, která automaticky upozorní čtenáře, kteří zadali svoji e-mailovou adresu, na blížící se konec 

výpůjční lhůty, je velice kladně přijímána.  

Také velká část upomínek je zasílána elektronicky, což vede k úspoře na poštovném.  

K dotazům a žádostem je stále více využívána také komunikace s knihovnou prostřednictvím e-mailu 

knihovna@mknachod.cz. 

V roce 2015 byly zprovozněny nové webové stránky knihovny. Na webu knihovna propaguje svoje 

služby, poskytuje informace o aktuálním dění v knihovně, umožňuje komunikaci uživatelů 

s knihovnou. Po spuštění nových webových stránek byl pozastaven klesající trend a byla zaznamena-

ná jejich vyšší návštěvnost. 

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI WEBU ZA POSLEDNÍCH 5 LET 

 

Na své akce knihovna upozorňuje i na Facebooku. Tyto i další virtuální služby zvyšují komfort klientů 

knihovny.  

mailto:knihovna@mknachod.cz
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INFORMAČNÍ SLUŽBY 

Pracovníci městské knihovny, především informačního úseku ve studovně a čítárně, vyřizovali široké 

spektrum dotazů a požadavků občanů na informace nejrůznějšího druhu.  

K tomu knihovna průběžně vytváří nebo přejímá informační zdroje a poskytuje následující služby: 

 prezenční výpůjčky a možnost studia z rozsáhlého fondu slovníků a encyklopedií ze všech 

oborů lidské činnosti, 

 prezenční studium, případně výpůjčky ze specializovaného fondu regionální literatury, 

 výpůjčky novin a časopisů, 

 informační a referenční služby, zodpovídání ústních a písemných dotazů, exkurze do knihovny 

spojené s výkladem o službách nebo speciálně zaměřené (pro školy, zájmové skupiny apod.), 

 sbírky zákonů ČR (období 1918 – 1936, 1957 – 2012, od té doby volně přístupné na interne-

tu), 

 přístup na internet,  wifi připojení, 

 kopírování z materiálů knihovny. 

 

K dispozici byly počítačové databáze: 

 Česká národní bibliografie (bibliografické záznamy knižní produkce vydané na území ČR od 

roku 1945, články v českých novinách, časopisech a sbornících od roku 1991, periodika vyda-

ná na území ČR od roku 1990, dizertace a jmenné autority). 

 Regionální literatura okresu Náchod (specializovaný fond Městské knihovny Náchod, průběž-

ně analyticky zpracovávaný do počítačové databáze v systému KpWin SQL). 

 

Knihovna poskytuje informace nejen registrovaným čtenářům, ale také zájemcům z řad návštěvníků 

města, kteří zde vyhledávají fakta o historii, památkách a osobnostech Náchoda i jeho okolí. 

V knihovně je umístěna „keška“, takže knihovnu navštěvují i příznivci geocatchingu. Především 

v letním období jsou časté návštěvy zahraničních turistů. Výhodou je přístupnost knihovny ve všech 

pracovních dnech do pozdních hodin a v sobotu dopoledne. Od června do září je otevřena letní čítár-

na v parčíku za knihovnou. 
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MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

Knihovna v roce 2015 zaznamenala 464 žádostí z jiných knihoven o poskytnutí výpůjčky prostřednic-

tvím meziknihovní výpůjční služby. Všechny požadavky byly z naší strany vyřízené kladně. Naše kni-

hovna zaslala 219 žádosti o vypůjčení dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jiným 

knihovnám. Vyhověno nám bylo v 214 případech. Jednalo se většinou o speciální naučnou literaturu, 

zapůjčenou vědeckými a vysokoškolskými knihovnami nebo Národní knihovnou v Praze. Osm knih 

bylo získáno mezinárodní meziknihovní výpůjční službou. 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

V současnosti se do popředí zájmu dostávají kulturní a vzdělávací akce knihovny. Lidé přesycení vir-

tuální komunikací se opět vracejí na místa, kde se setkává člověk s člověkem, kde je čeká úsměv 

a vlídné slovo.  

I my se snažíme o to, aby knihovna byla takzvaným obývákem města, prostorem, kde se dá 

v krásném a kultivovaném prostředí trávit smysluplně čas. V roce 2015 knihovna uspořádala 469 kul-

turních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé (67 kulturních akcí, 403 vzdělávacích akcí), což je o 55 

akcí víc, než v roce 2014. 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE KNIHOVNY ZA POSLEDNÍCH 5 LET 

 

Knihovna v roce 2015 uspořádala 469 kulturních a vzdělávacích akcí. V průměru se jedná téměř o dvě 

akce na každý pracovní den v roce. 
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Kulturní a vzdělávací akce navštívilo celkem 11 683 uživatelů. Podíl na tom má hlavně úspěšná Ná-

chodská univerzita volného času, angličtina pro seniory, kurz trénování paměti a další netradiční akce 

pro dětské i dospělé čtenáře. 

NÁCHODSKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 

Posluchači Náchodské univerzity volného času absolvovali již 10. a 11. semestr. Tato aktivita přivádí 

do knihovny na 120 posluchačů. Víc než dvě třetiny z nich navštěvují tento cyklus od začátku 

a knihovna se pro ně stala důležitou součástí života.  

V ROCE 2015 BYLY PŘIPRAVENY TYTO  PŘEDNÁŠKY:  

 Mgr. JIŘÍ JUST – Rusko x Ukrajina, 

 Mgr. JAROSLAVA JANEČKOVÁ Ruská hudba a Počátky české hudby, 

 MUDr. Věra Čtvrtečková: Oko - náš nejdůležitější smyslový orgán, 

 Prof. PhDr. Pavel Kalina, PhD.: Řím - mýtus a skutečnost,  

 JAKUB KROULÍK - Paranormální jevy, magie a zázraky v současné době,  

 Prof. RNDr. JAN ŽĎÁREK, DrSc. - Hmyzí rodiny a státy, 

 Mgr. MICHAL VODRÁŽKA - Severní Korea,  

 Mons. VÁCLAV MALÝ - Klady a zápory dnešní společnosti,  

 Mgr. PETR TŮMA, M. A. - Aktuální dění na Blízkém východě,  

 Prof. Ing. LUDEVÍT VÉGH, CSc. - Cesta do bulavu, 

 Mgr. MICHAL ŽÁK, Ph.D. - Jak dobré jsou současné předpovědi počasí,  

 David Knikl -  Poličák na vrcholu osmitisícovky, 

 Mgr. Jan Táborský – O češtině. 
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Pro účastníky Náchodské univerzity volného času byl připraven také zájezd. Navštívili Národní tech-

nickou knihovnu v Praze a Muzeum Kampa, kde nás přivítala Dr. Meda Mládková a JUDr. Jiří Pospíšil.
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KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Již počtvrté pořádala knihovna kurz trénování paměti. Mgr. Alena Naimanová provedla třicet (nejen) 

seniorů deseti lekcemi, které jim ukázaly, jak si lépe zapamatovat potřebné, ale i pobavily a přinesly 

mnoho dalších zajímavých informací.   

V rámci Národního týdne trénování paměti navíc proběhla pro další zájemce přednáška Sedm hříchů 

paměti o poruchách paměti, problémech se zapomínáním a o tom, jak nás paměť zrazuje. 

DĚJINY UMĚNÍ 

Pokračoval i cyklus Dějiny umění, vedený Petrem Staňkem. V roce 2015 se milovníci umění sešli se-

dmnáctkrát. Padesát účastníků kurzu dostává od lektora prezentace přednášek i elektronicky, takže 

se mohou k probranému pohodlně vracet. 

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY 

Knihovna uspořádala pět cestovatelských přednášek, kterých se zúčastnilo 161 zájemců.  

Ing. Rostislav Staněk nám přiblížil nově poznaný kmen Ofirika žijící v  buši Jižního Sudánu.  

O Austrálii vyprávěl Jiří Mára a jeho rodiče.  

O zkušenosti z cestování a potápění na ostrovech jižního Thajska a severní Malajsie se s námi podělil 

Vladimír Růžička v pořadu Objektivem potápěče.  

S Michalem Martinkem jsme objevovali Přírodní kontrasty ruského Altaje.  

BESEDY SE SPISOVATELI A AUTORSKÁ ČTENÍ 

V roce 2015 se v knihovně uskutečnilo osm besed se spisovateli a autorských čtení.  

Mezi nejúspěšnější akce roku patřilo setkání S MUDr. Janem Trachtou, členem humanitární organiza-

ce Lékaři bez hranic a držitelem ceny Magnesia Litera za knihu Tichý dech. Této přednášky se zúčast-

nilo na osmdesát posluchačů, kteří navíc přispěli částkou cca tři tisíce korun na fond Lékařů bez hra-

nic.  Kniha Tichý den doktora Trachty také patří mezi nejpůjčovanější tituly loňského roku. 

Velice úspěšná byla beseda středoškoláků se spisovatelem Jaroslavem Rudišem i jeho literární kaba-

ret MiniEKG o Lásce a Krizi, ve kterém účinkoval s básníkem Igorem Malijevským a kytaristou Tomá-

šem Pastrnákem. Jaroslav Rudiš patří mezi mladými k nejčtenějším českým autorům, a proto není 

divu, že pořady navštívila stovka milovníků současné literatury. 
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Obr. 4 – Beseda se spisovatelem Jaroslavem Rudišem 

 

Dalším úspěšným literárně hudebním pořadem byly Dvě báby na hraní, autorské čtení Olgy Landové 

a Cyrila Podolského, které doplnila kytara Táni Březinové a klavír Kristýny Šrámkové. Regionální au-

torka Olga Landová četla ze své prvotiny Smutek se dědí i povídky z nově připravované knížky. 

 

Významnou autorkou, která knihovnu navštívila, byla ilustrátorka a spisovatelka Renata Fučíková.  

S deváťáky si povídala nad svojí obsáhlou a nádhernou knížkou Historie Evropy – Obrazové putování. 

Pro páťáky zvolila knížku Jakub a hvězdy. 

Obr. 5 - Návštěva Renáty Fučíkové v knihovně 
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Jsme moc rádi, že nás i v roce 2015 navštívil patron dětského oddělení spisovatel Miloš Kratochvíl.  

Se svými čtenáři si povídal o knížkách, hlavně o nejnovějších. Zajímal se i o jejich problémy a přání. 

Děti oblíbenému spisovateli předaly pohádkovou šálu. Kterou mu vyrobily v průběhu letního knihov-

nického tábora. 

 

Obr. 6 – Návštěva Miloše Kratochvíla – patrona dětského oddělení 

 

V knihovně jsme přivítali i poslechový klubový pořad Kaleidoskop Jana Rejžka. Přední český hudební 

kritik a publicista představil svoji novou knížku - Jak tohle vůbec můžete otisknout? 

FANTASY VÍKEND V KNIHOVNĚ 

Poprvé se v naší knihovně konal Fantasy víkend s názvem Dýchánek na konci vesmíru. Sešlo se na 

něm na třicet fanoušků fantasy literatury s jejími tvůrci. Bylo připraveno několik přednášek i  společ-

ných aktivit.  

Přednáška A želva kráčí dál, vzdala hold v březnu zemřelému autorovi kultovní série Úžasná zeměplo-

cha Terry Pratchettovi. Jednou z přednášejících byla Vendula Borůvková, redaktorka a spisovatelka 

pocházející z Náchodska. Zjistili jsme, že většina účastníků se pokouší o vlastní literární tvorbu a strá-

vit víkend v kostýmu své oblíbené literární postavy pro ně bylo velice příjemné.  
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Obr. 7 – Fantasy víkend v náchodské knihovně 

Fantasy víkend se konal v několika knihovnách v České republice najednou. Stává se novou tradicí 

a my jsme rádi, že stojíme u jejího zrodu. Oslovuje především čtenáře do 26 let, tedy skupinu, kterou 

se snažíme dostat do knihoven, nejen ke čtení ale i ke společným aktivitám. 

KURZ ANGLIČTINY 

Již třetím rokem knihovna pořádá kurzy angličtiny pro seniory. Lektorka Tereza Honzů vede tři skupi-

ny nadšených seniorů. V roce 2015 přibyl i kurz angličtiny pro maturanty. 

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY 

V roce 2015 jsme obnovili procházky po stopách Danny Smiřického. Účastníci procházky mají 

k dispozici komiksový průvodce Náchodem, který vydala knihovna v roce 2013.  

SEMINÁŘ DO NÁCHODA ZA JOSEFEM ŠKVORECKÝM 

Knihovna uspořádala celostátní seminář pro knihovníky nazvaný Do Náchoda za Josefem Škvoreckým. 

Tento seminář byl podpořen grantem MK Knihovna 21. století. Účastníci semináře vyslechli dvě 

přednášky Mgr. Štěpána Macury, autora několika prací o Josefu Škvorečkem. Lektorka Lucie Mecová 

ukázala, jak Škvoreckého Zbabělce a dobu jejich vzniku přiblížit středoškolákům.  

Součástí semináře byla procházka městem a jeho blízkým okolím podle našeho komiksového průvod-

ce. Na osmi místech jednotlivých zastavení jsme si připomněli pasáže ze Škvoreckého knížek a vy-

cházku jsme zakončili v proslulém hostinci Port Artur, kde nám zahrál swingový orchestr náchodské 

ZUŠ.  
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Obr. 8 – Vstoupení  ZUŠ v Port Artur při příležitosti semináře Do Náhoda za Josefem Škvoreckým 

 

Součástí semináře byla i přednáška historika PhDr. V. Sádla o událostech, které se odehrály v květnu 

1945 a byly předlohou Škvoreckého děl. Součástí přednášky, které se zúčastnila i náchodská veřej-

nost, bylo setkání s jednou z postav románů paní Věrou Tomanovou. 

Obr. 9 – Setkání s Věrou Tomanovou 
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KNIHOVNICKÝ LES 

Knihovna uspořádala také velice neobvyklou akci, která nemá v českých knihovnách obdoby. Vysadili 

jsme knihovnický les.  

V jednu větrnou dubnovou sobotu jsme se sešli se svými čtenáři na přiděleném místě a celé dopoled-

ne pilně kopali, ryli, sázeli. Na sedmdesát čtenářů (malých, velkých, mladých, starých) spolu s námi 

knihovnicemi a knihovníky vysadilo 500 lesních stromků na vrchu Vyhlídka. Alespoň symbolicky jsme 

se tak zasadili o to, aby i za sto let bylo nač tisknout nové knihy. Kromě toho, jak nám v děkovném 

dopise napsal Ing. Hašek (šéf Lesů města Náchoda) – naše akce výrazně napomohla zlepšení životního 

prostředí v bezprostředním okolí města Náchoda. 

Obr. 10 – Sázení knihovnického lesa 

ČTENÁŘSKÝ KLUB 

Při náchodské knihovně pracuje i Čtenářský klub pro dospělé. Jeho členové se schází pravidelně jed-

nou za čtrnáct dní nad konkrétním textem, jejž všichni účastníci dostanou předem, aby si jej mohli 

doma přečíst a následně se o dojmech a názorech týkajících se daného textu mohli s ostatními poba-

vit a diskutovat. V rámci schůzek občas dochází i ke kombinaci literatury a filmu, popř. hudby (vždy 

prezentované z veřejně dostupných zdrojů, např. www.youtube.com apod.), např. ztvárnění Kafkovy 

Proměny hudebním skladatelem Glassem, či filmová podoba (většinou ukázka) vybraných částí textů. 

Klub se v roce 2015 sešel dvacetkrát a navíc uspořádal literární výlet a dvě mimořádné schůzky. 

 

http://www.youtube.com/
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VÝTVARNÉ DÍLNY 

V průběhu roku bylo v knihovně uspořádáno šest výtvarných dílen, kterých se zúčastnilo 153 zájemců 

o výtvarnou činnost.   

Byla to například dílna základů origami, korálková a plstící dílna, kurs quillingu nebo vánoční vyrábění 

pro děti a rodiče. 

Obr. 11 – Dílna základy origami 

VELKÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ 

V březnu, měsíci čtenářů, se kromě čtení na různých místech ve městě (domovy seniorů, klub Hopsá-

ček, nemocnice…) stalo již tradičním Velké podvečerní čtení. Ač má název velké, jedná se o komorní 

podvečer, kterého se účastní okolo 25 čtoucích a poslouchajících milovníků literatury.  Není to maso-

vá akce, ale už má své stálé návštěvníky, kteří se na ni každým rokem těší. 

NÁCHODSKÉ FLEROVÁNÍ 

Velkou prázdninovou akcí je Náchodské flerování, v roce 2015 již třetí řemeslný jarmark s kulturním 

programem. Letos se na něj přišlo podívat na 620 návštěvníků.  

Kromě výrobků českých řemeslníků a výtvarnic, dílen pro děti i dospělé, si tento rok mohli návštěvníci 

zakoupit i staré vyřazené knihy, pochutnat si na bohatém občerstvení.  

Doprovodným programem byla módní přehlídka, loutková pohádka Divadla Kozlík a hudební vystou-

pení náchodské ZUŠ. 
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Obr. 12 – Náchodské flerování na dvorku knihovny  

VÝSTAVY V KNIHOVNĚ 

V roce 2015 se v knihovně konalo 25 výstav (v hale, v oddělení pro děti a ve studovně).  

Nejvíce akcí knihovna uspořádala náchodským výtvarníkům, kteří již nemohou vystavovat 

v regionálním muzeu. Jednou z nejkrásnějších byla výstava spolku AMAG, a samostatná výstava Mila-

na Jíchy Práce na papíře. Času předvánočnímu kralovala výstava výtvarného spolku SANA. 

 

Obr. 13 – Vánoční výstava spolku SANA v náchodské knihovně 
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KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO DĚTI 

V průběhu roku 2015 bylo v knihovně uspořádáno 167 vzdělávacích a kulturních akcí pro 3 019 dětí 

a mládeže.  Z toho bylo 65 besed tzv. knihovnického minima (41 pro 1. stupeň ZŠ, 21 pro 2. stupeň ZŠ 

a 3 pro SŠ).  

KNIHOVNICKÁ MINIMA 

V těchto lekcích se děti seznamují s knihovnou, literaturou, učí se využívat knihu i další média pro své 

studium i volný čas. Pro každou třídu jsou připraveny besedy podle stupně zralosti dětí. Knihovna 

připravuje i programy pro děti z mateřských škol (16 akcí pro 296 dětí) a speciální program pro děti ze 

stacionáře Cesta (2 akce pro 26 dětí). 

KNIHOVNICKÉ TŘÍDY 

Specialitou naší knihovny jsou knihovnické třídy. Ty přicházejí několikrát ročně do knihovny na celé 

dopoledne a je pro ně připraven bohatý program. V první polovině roku to byly páté třídy paní učitel-

ky Moniky Jelínkové a Petry Dočkalové ze ZŠ Komenského. Po prázdninové změně se knihovnickými 

třídami staly, dle zájmu dětí a vyučujících, čtvrté třídy M. Jelínkové a R. Macháňové (ZŠ Komenského) 

a 1. třída paní učitelky Pavlíny Moravcové ze ZŠ T. G. Masaryka (celkem 17 dopolední pro 461 žáků). 

Programy byly různé, například: Jak se dělá knížka, Moderní pohádka, Detektivní příběhy pro děti, 

Čeští ilustrátoři, Významné osobnosti v dějinách světa, Praha, Okénko do Velké Británie aneb Kde žije 

Harry Potter atp. 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 

Tři z náchodských prvních tříd se zapojili do akce Už jsem čtenář - Knížka prvňáčka. Celkem devět 

dopolední strávily děti se svými učitelkami v oddělení pro děti a seznamovaly se s knihovnou, s jejím 

chodem, poznaly, jak se dělá knížka, četli jsme si a malovali podle předčítaných příběhů.  

Obr. 14 – Knížka pro prvňáčka 
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V roce 2015 byla knížkou pro prvňáčka Odemyky, zamyky, kterou napsal Jiří Žáček a ilustroval Vhrsti. 

Tuto knížku dostaly děti jako dárek při pasování na čtenáře. Celkem bylo v roce 2015 přijato mezi 

čtenáře a pasováno „rytířem Hronem“ 245 dětí. 

KLÍČOVÁNÍ 

Speciální program připravujeme i pro žáky druhých tříd základních škol. Říkáme mu Klíčování a děti 

v něm hledají klíč ke knížkám, příběhům a pohádkám. Tím klíčem je samozřejmě čtení. Dopoledne je 

plné hrátek s češtinou, s písmenky, se slovy a děti při něm vytvářejí knížky Abecedníčky. Dvě třídy, 

kterým se Abecedníčky nejvíce povedou, jsou pozvány na zábavné soutěžní pohádkové dopoledne. 

V roce 2015 to byly druháci paní učitelky A. Růžové a I. Adlerové (ZŠ Komenského). 

WORKSHOP KOMIKSU 

Komiks je fenoménem dnešní doby (ač jeho počátky sahají až do starověkého Egypta).  

Proto jsme do knihovny pozvaly spisovatelku Kláru Smolíkovou, která si pro děti připravila dva komi-

kové workshopy. 

Obr. 15 – Komiksový workshop v knihovně 
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VÝTVARNÝ KROUŽEK 

V knihovně pracuje již třetím rokem výtvarný kroužek pro malé děti.  V roce 2015 se s paní učitelkou 

Dočkalovou sešly 39x.  V oddělení pro děti připravily ze svých prací výstavu. Dalšími aktivitami byl 

například turnaj v pexesu a deskových hrách. 

NOC S ANDERSENEM 

Již po patnácté se naše knihovna zúčastnila Noci s Andersenem. Tentokrát jsme zvolili téma S Malým 

princem mezi hvězdami.  Pro účast na této noci plné čtení, her a tajemna musely děti splnit tři úkoly.  

Pohádkovou noc zahájil přednáškou o hvězdné obloze pracovník úpické hvězdárny pan Kordulák. Děti 

plnily vesmírné úkoly, malovaly, zahrály scénky z knížky A. de Saint-Exuperyho Malý princ, kterou na 

závěr dostaly jako dárek od nakladatelství Omega.  

Obr. 16 – Noc s Andersenem v náchodské knihovně 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 

Také Den pro dětskou knihu už se stal v naší knihovně tradicí.   

V sobotu 28. listopadu navštívilo knihovnu asi padesát dětí a dospělých. Byl pro ně připraven bohatý 

program: literární hádanky a kvízy, hraní deskových her, oblíbená předvánoční výtvarná dílna, literár-

ní dílnu se spisovatelkou Vendulou Borůvkovou, zahájení výstavy výtvarného spolku SANA, pohádka 

O Palečkovi v podání loutkoherečky Jarky Holasové a samozřejmě velký výběr nových knížek. 
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Obr. 17 – Den pro dětskou knihu v náchodské knihovně 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

V srpnu jsme uspořádali již čtvrtý příměstský tábor tentokrát s názvem Co den, to kniha. Knihovna 

v něm nabídla náchodským školákům smysluplně strávit prázdninový týden, týden plný čtení, tvoři-

vých her a výletů.  

Obr. 16 – Příměstský tábor 
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Děti prožily každý den podle jedné knihy: první byl Hobit od J. R. R. Tolkiena; s Devaterem pohádek 

Karla Čapka jsme vyjeli za dědečkem do mlýna Dřevíček; v Broumově nás provázel Lotrando, četli 

jsme si broumovské pověsti a hledali poklad; Cestou do Pekla a na Sendraž jsme si četli z knížky Nové 

Město v pověstech a vyprávěních; o ekologii, síle přátelství a toleranci jsme si četli v knížce Luis Se-

pulvedy O rackovi a kočce, která ho naučila létat. Všechny aktivity tábora podporovaly a rozvíjely 

kamarádství, toleranci, lásku ke knížkám, kreativitu, sportovního ducha i umění spolupráce. 
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DALŠÍ SLUŽBY KNIHOVNY 

KOPÍROVACÍ A REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

Knihovna poskytuje uživatelům možnost tisknout, skenovat nebo kopírovat černobíle i barevné do-

kumenty za poplatek uvedený v ceníku knihovny. 

INTERNET A WIFI V KNIHOVNĚ 

Knihovna disponuje třinácti PC pro uživatele, z toho 11 je s připojením k internetu. Hojně využívaná je 

i služba wi-fi, od roku 2014 dostupná ve všech odděleních knihovny.  

INFORMAČNÍ KIOSEK 

Od listopadu 2014 je před vstupem do půjčovny umístěn info-kiosek N1, na jehož pořízení knihovna 

obdržela investiční dotaci od města Náchoda. Uživatelé internetu na tomto počítači nejsou nijak re-

gistrováni. Tento počítač je hojně využíván jak návštěvníky města Náchoda, tak neregistrovanými 

uživateli knihovny. 

ROZVOZ KNIH IMOBILNÍM  UŽIVATELŮM 

Rozvoz knih starším nebo nemocným čtenářům je již velice pozitivně přijímanou samozřejmostí. Je-

denkrát za měsíc dovezou pracovníci knihovny literaturu dle požadavků zájemců až domů. 

V současnosti je takto obsluhováno okolo 30 čtenářů. Služba se setkala s velkým ohlasem. Přivedla 

zpět do knihovny i čtenáře, kteří její služby museli přestat využívat ze zdravotních důvodů.  

PROPAGACE KNIHOVNY 

Knihovna se propaguje na vlastních webových stránkách, ze sociálních sítí hojně využívá Facebook 

knihovny. Svoje akce propaguje i v regionálním tisku, jako je Náchodský zpravodaj, Náchodský swing, 

v knihovně i na vývěsných plochách města vylepuje plakáty s pozvánkami na akce knihovny. Knihovna 

vydává každý měsíc informační leták o aktuálním dění v knihovně a plánovaných akcích.
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REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVNY 
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REGIONÁLNÍ FUNKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ NÁCHOD 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2015 

POVĚŘENÁ KNIHOVNA: MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÁCHOD, O. P. S. 

1. VÝCHOZÍ ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2015 

 

1.1. Síť obsluhovaných knihoven  

1 základní knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí 

10 základních profesionálních knihoven 

60 základních neprofesionálních knihoven 

13 poboček profesionálních knihoven 

4 knihovny jiných sítí 

Počet obsluhovaných knihoven se oproti předchozímu roku nezměnil. 

 

1. 2. Pracovníci zajišťující regionální služby 

Regionální služby v okrese zajišťuje 3,35 přepočteného úvazku. Z toho 2,5 úvazku metodika, 0,65 

zpracování fondu, a 0,2 úvazku řízení a ekonomika. 

Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení úvazku metodiky o 0,5. Toto navýšení bylo nutné pouze 

pro rok 2015, a to proto, že zřizovatel Městské knihovny v Jaroměři, u které si pověřená knihovna 

obvykle objednávala knihovnické služby, zamítl vykonávání těchto služeb vlastním pracovníkem ja-

roměřské knihovny. Knihovnické služby byly objednány u tří městských knihoven s právní subjektivi-

tou (Červený Kostelec, Nové Město nad Metují a Police nad Metují). Tyto knihovny zajišťují tvorbu a 

distribuci výměnných souborů z prostředků dotace pro základní knihovny provozované obcemi pří-

slušných střediskových obvodů. 
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2. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DLE STANDARDŮ 

 

2. 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy 

Celkem bylo pro knihovníky uspořádáno 14 porad, z toho 4 porady pro profesionální knihovny 

a 10 porad pro neprofesionální knihovny. 

Konzultace byly podle potřeby poskytovány pracovníkům obsluhovaných knihoven i zřizovatelům 

těchto knihoven. Celkem bylo poskytnuto 244 konzultací, část z nich byla vedena telefonicky či e-

mailem. 

Celkem bylo uskutečněno 219 metodických návštěv, které se týkaly především rozvozu výměnného 

fondu, revize fondu neprofesionálních knihoven a kontroly běžné činnosti těchto knihoven. 

 

2. 2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností 

Všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám byla poskytnuta pomoc při sestavování statistic-

kých výkazů. Statistické údaje byly porovnány se standardem VKIS a výsledky byly prezentovány pro-

fesionálním knihovnám na poradě 1. 4. 2015. 

 

2. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady  

Uskutečnily se celkem 4 porady profesionálních knihoven, z toho 2 porady se všemi vedoucími profe-

sionálních knihoven (13. 4. a 9. 12.) a 2 porady s vedoucími knihoven, které jsou zapojeny do vykoná-

vání regionálních funkcí (14. 7. a 9. 12.).  

Dále proběhlo ve střediskových obvodech 10 porad knihovníků neprofesionálních knihoven (26. 2., 3. 

3., 18. 3., 8. 4., 14. 5., 7. 10., 13. 10., 18. 11., 9. 12., 17. 12.), kde se probíraly otázky statistiky, aktuál-

ního dění v oboru, práce se čtenáři, práce s regionální literaturou. 

Pro pracovníky profesionálních i neprofesionálních knihoven uspořádala Městská knihovna 

v Náchodě tyto semináře a kurzy: 

14., 16. 4. Kurz tvorby plakátů jednoduše a efektně 7 hod. 13 

účast. 

28. 4. – 19. 5. Počítačový kurz základních uživatelských dovedností 11 hod. 4 

účast. 

6. 5. Češi jako čtenáři – co na nás prozradily tři statistické prů-

zkumy z let 2007, 2010 a 2013 

2 hod. 15 

účast. 

4. 9. Syndrom vyhoření a jak se mu bránit 3 hod. 21 

účast. 
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14. 11. Exkurze knihovníků – Knihovna Karla Jaromíra Erbena 

v Miletíně, Erbenův rodný dům, Místní knihovna Úhlejov 

7 hod. 19 

účast. 

18. 11.  Psychologické profily literárních postav a téma identifikace 

čtenáře s postavou 

3,5 hod. 18 

účast. 

2. 12.  Burza nápadů 3,5 hod. 15 

účast. 

 

Těchto kurzů se účastnili jak pracovníci knihoven z okresu Náchod, tak i pracovníci knihoven z jiných 

okresů (Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové). 

Městská knihovna Náchod spravuje a pravidelně aktualizuje oddíl pro knihovny na svých webových 

stránkách (proknihovny.mknachod.cz). Jsou zde zveřejňovány aktuální informace z oboru, materiály 

pro práci v knihovnách, zápisy z porad, informace pro zřizovatele apod. Jsou zde také základní infor-

mace o všech knihovnách v regionu Náchod. 

 

2. 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 

V roce 2015 bylo expedováno 182 souborů se 10 969 svazky. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 

1 010 souborů se 60 652 svazky z minulých let. Z celkového počtu 81 953 svazků výměnného fondu 

bylo v neprofesionálních knihovnách umístěno a využíváno více než 87 % tohoto fondu. 

Distribuci souborů zajišťuje pověřená knihovna a knihovny, které mají svůj střediskový obvod. Kni-

hovníci obecních knihoven si většinou vybírají knihy z výměnného fondu častěji a po menších dáv-

kách, protože si je odvážejí v taškách. Rozvoz větších souborů zajišťují knihovny autem. 

Na nákup výměnného fondu bylo z dotace na výkon regionálních funkcí použito 295 901 Kč, což je 

20 % z celkové částky dotace. Na tvorbě výměnných fondů se podílejí i obce, které využívají služeb 

střediskových knihoven na základě smluv. V letošním roce přispělo na nákup výměnných fondů 

50 zřizovatelů neprofesionálních knihoven částkou 357 425 Kč, což je o 40 365 Kč více než v roce mi-

nulém. V této částce je zahrnuto i předplatné časopisů, které svým knihovnám zajišťuje Knihovna 

města Police nad Metují. 

Z ročního přírůstku 3 327 knihovních jednotek bylo 157 darů. 

 

2. 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

Bylo zrevidováno 7 základních neprofesionálních knihoven s celkem 11 091 svazky. Jednalo se 

o knihovny v obcích Jasenná, Mezilesí, Nahořany, Nový Hrádek, Říkov, Šestajovice, Trubějov. 

 

2. 6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele 

Knihovny nakupují z prostředků obecních úřadů pouze knihy do výměnných fondů. 

file:///D:/Materiály%20z%20práce/Výroční%20zpráva%20knihovny%202015/proknihovny.mknachod.cz
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2. 7. Servis automatizovaného knihovního systému 

Servis byl poskytnut ve spolupráci s firmou EŠKOM knihovnám Bohuslavice nad Metují, Jasenná, 

Rychnovek, Slatina nad Úpou, Šestajovice, Žernov. 

3. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUV O PŘENESENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ STANOVENÉ KRAJ-

SKOU KNIHOVNOU PRO POVĚŘENÉ KNIHOVNY V ROCE 2015  

 

V letošním roce přispělo na základě uzavřených smluv na nákup výměnných fondů 50 zřizovatelů 

neprofesionálních knihoven částkou 357 425 Kč. Předběžně byla sjednána finanční podpora i pro rok 

2016. 

Priority rozvoje knihovnictví v Královéhradeckém kraji na léta 2014 – 2018 s výhledem do roku 2020 

byly probírány na poradách profesionálních i neprofesionálních knihovníků.   

Městská knihovna Náchod spravuje a pravidelně aktualizuje oddíl pro knihovny na svých webových 

stránkách (proknihovny.mknachod.cz). Jsou zde zveřejňovány aktuální informace z oboru, materiály 

pro práci v knihovnách, zápisy z porad, informace pro zřizovatele apod. Jsou zde také informace 

o všech základních knihovnách v regionu Náchod. 

Plnění standardů VKIS je sledováno a konzultováno knihovníky na poradách vedoucích knihoven i na 

setkáních knihovníků obecních knihoven ve střediskových knihovnách.  

Výměnný fond je pravidelně spravován, aktualizován a revidován v pravidelných intervalech podle 

knihovního zákona. 

Celostátní adresář knihoven je jednou ročně aktualizován, kompletní aktualizace a doplnění Centrál-

ního adresáře knihoven je naplánována na rok 2016. 

 Komisi soutěže Vesnice roku byly poskytnuty informace o přihlášených knihovnách. Jednalo se 

o knihovny v obcích Bezděkov nad Metují, Vlkov a Žďár nad Metují. Těmto knihovnám byla poskytnu-

ta metodická i praktická pomoc při přípravě na soutěž. 

Na udělení titulu Knihovnice roku 2015 byla za oblast Náchod nominována paní Věra Novotná 

z Obecní knihovny Provodov. Informace o paní Novotné byly zpracovány pro potřeby Slovníku čes-

kých knihovníků. Dále byly pro potřeby Slovníku Českých knihovníků zpracovány informace 

o nositelích titulu Knihovnice roku z let minulých (E. Ambrožová, M. Grimová, M. Havlová, 

L. Kyralová).  

Zástupci knihovny pověřené regionální funkcí se zúčastňovali školení k pravidlům RDA pořádaných 

krajskou knihovnou. Informace o nově zaváděných katalogizačních pravidlech zprostředkovávali ob-

sluhovaným knihovnám na pravidelných poradách a také poskytovali jednotlivé konzultace na toto 

téma podle potřeby obsluhovaných knihoven. 

 

file:///D:/Materiály%20z%20práce/Výroční%20zpráva%20knihovny%202015/proknihovny.mknachod.cz
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4. KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

Na výkon regionálních funkcí bylo knihovně přiděleno o 30 000 Kč více než v roce předchozím. 

Z celkové částky 1 417 000 Kč bylo téměř 50% použito na mzdové náklady. Zvýšení mzdových nákladů 

oproti předchozímu roku o více než 160 000 Kč bylo způsobeno dočasným zvýšením úvazku metodiky 

o 0,5 (viz bod 1. 2. této zprávy). Částka vydaná na nákup knihovnických služeb byla v roce 2015 sníže-

na, protože knihovnické služby byly nakoupeny u tří knihoven namísto obvyklých čtyř. Na nákup vý-

měnného fondu bylo z dotace na výkon regionálních funkcí použito 295 901 Kč, což je 20 % z celkové 

částky dotace.  

Do výměnného fondu střediskových knihoven přispělo na základě smluv celkem 50 zřizovatelů nepro-

fesionálních knihoven částkou 357 425 Kč, což je o 40 365 Kč více než v roce minulém. Některé obce 

vydávají značné částky na nákup literatury do fondu vlastní knihovny a služeb výměnných souborů 

využívají minimálně (Hořičky, Chvalkovice, Stárkov). 

Z důvodu pozdního vyplacení dotace na účet Městské knihovny Náchod (3. 3. 2015) nemohlo být 

vykonávání regionálních funkcí dodrženo v takovém rozsahu, jak bylo naplánováno. Naopak termín 

vyúčtování dotace na regionální funkce je poměrně brzký a z účetního hlediska je obtížné ho dodržet. 

 5. ZÁVĚR 

Regionální služby jsou jasným přínosem v práci obecních knihoven. Díky finančnímu příspěvku na 

regionální funkce je možné všestranně rozvíjet knihovnickou činnost. Silnou stránkou jsou cíleně bu-

dované knihovní fondy pro využití v obecních knihovnách, přístupnost internetu v obcích, konzultační 

a poradenská činnost pracovníků regionálních služeb. Slabou stránkou je dopravní obslužnost a časo-

vé možnosti knihovníků obecních knihoven ve využití nabídek vzdělávání. Také věková struktura kni-

hovníků obecních knihoven někdy neumožňuje přijímání nových forem práce v takové míře, jak by-

chom si přáli. Ale bez příspěvku na regionální funkce by stagnovala činnost knihoven i tam, kde mají 

obecní funkcionáři i čtenáři o knihovnu zájem. 

Zprávu sestavila: Bc. Klára Havlová 
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SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA 

 

Správní rada pracovala ve složení: 

 MUDr. Edita Nováková, Náchod (předsedkyně správní rady) 

 Judita Koubková, Náchod 

 Bc. Tomáš Magnusek, Náchod – Kramolna 

 

Dozorčí rada pracovala ve složení: 

 Ing. Marie Čejchanová, Náchod (předsedkyně dozorčí rady) 

 MVDr. Josef Řehák, Náchod 

 Ondřej Kuba, Náchod  

První setkání obou nových rad (seznamovací) se uskutečnilo 18. 2. 2015. 

Správní rada se sešla 29. 4. 2015, 7. a 10. 11.2015, dozorčí rada 24. 4. 2015 a 2. 12. 2015. 

Jednání 29. 4. bylo společným zasedáním správní a dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2014 a ke 

zprávě auditora o ověření účetní závěrky Městské knihovny Náchod, o.p.s. k  31. 12. 2014. 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Knihovna děkuje všem členům správní a dozorčí rady Městské knihovny Náchod o.p.s. za spolupráci 

a podporu, kterou společnosti věnovali. 

Knihovna děkuje všem lektorům, kteří přednášeli na Náchodské univerzitě volného času i dalších 

akcích knihovny. 

Knihovna děkuje Základní umělecké škole v Náchodě za hudební doprovod při akcích. 

Velké poděkování patří dárcům, kteří finančně i hmotně přispěli na činnost knihovny.  

Jsou to: 

 Primátor Náchod a.s.,  

 Nakladatelství Triton,  



Stránka | 47 
  

 Nakladatelství Omega a ostatní dárci.
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HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY V ROCE 2015 
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 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
  neziskových organizací 

  

 Období: 12 / 2015 

 IČO: 64829812 

 Název: Městská knihovna Náchod  
 

 řádná X  mimořádná   mezitimní    * typ závěrky označte X 

 

Sestavená k rozvahovému 
dni 

31. 12. 2015 

 

Sídlo účetní jednotky 

 ulice, č. p. Kamenice 105 

 obec Náchod 

 PSČ, pošta 547 01 

 

Místo podnikání 

 ulice, č. p. Kamenice 105 

 obec Náchod 

 PSČ, pošta 547 01 

 

Údaje o organizaci 

 právní forma Obecně prospěšná společnost 

 zřizovatel Město Náchod 

 

Předmět podnikání 

 hlavní činnost Knihovnické a informační služby 

 vedlejší činnost -- 

 

Okamžik sestavení 

 datum, čas  25. 02. 2016, 
10h40m45s 

 

 

Kontaktní údaje 

 telefon 491 423 338 

 fax  

 e-mail knihovna@mknachod.cz 

 WWW stránky www.mknachod.cz 

 

Razítko účetní jednotky  

 

 

 

 

Osoba odpovědná za 
účetnictví 

Štěpánka Štelcigová 

 Podpisový záznam 
osoby odpovědné za 
správnost údajů 

 

Statutární zástupce Mgr. Ivana Votavová 

 Podpisový záznam 
statutárního orgánu 
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Výčet položek ROZVAHA (BILANCE)  
Xcrguzap 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.   

  

 ke dni 31. 12. 2015 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky 

 (v tis. Kč) Městská knihovna Náchod 

 IČ   

 64829812  

Datum: 25. 02. 2016 

Čas: 10h40m45s  

AKTIVA Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu 

 řádku dni účetního období dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 01 302,00 233,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 341,00 341,00 

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03   

 2. Software 04 293,00 293,00 

 3. Ocenitelná práva 05   

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 06 48,00 48,00 

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 07   

 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 08   

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. 09   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 2.147,00 1.635,00 

 1. Pozemky 11   

 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12   

 3. Stavby 13   

 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 1.194,00 905,00 

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15   

 6. Základní stádo a tažná zvířata 16   

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 953,00 730,00 

 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18   

 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20   

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21   

 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22   

 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23   

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24   

 4. Půjčky organizačním složkám 25   

 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26   

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27   

 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 2.186,00- 1.743,00- 

 1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje 30   

 2. Oprávky k softwaru 31 293,00- 293,00- 

 3. Oprávky k ocenitelným právům 32   

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 48,00- 48,00- 

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34   

 6. Oprávky ke stavbám 35   

 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí 36 892,00- 672,00- 

 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37   

 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38   
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 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 953,00- 730,00- 

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40   

B. Krátkodobý majetek celkem 41 1.185,00 1.232,00 

I. Zásoby celkem 42   

 1. Materiál na skladě 43   

 2. Materiál na cestě 44   

 3. Nedokončená výroba 45   

 4. Polotovary vlastní výroby 46   

 5. Výrobky 47   

 6. Zvířata 48   

 7. Zboží na skladě a v prodejnách 49   

 8. Zboží na cestě 50   

 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51   

II. Pohledávky celkem 52 564,00 626,00 

 1. Odběratelé 53   

 2. Směnky k inkasu 54   

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55   

 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 559,00 620,00 

 5. Ostatní pohledávky 57   

 6. Pohledávky za zaměstnanci 58 5,00 6,00 

 7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. 
poj. 

59   

 8. Daň z příjmů 60   

 9. Ostatní přímé daně 61   

 10. Daň z přidané hodnoty 62   

 11. Ostatní daně a poplatky 63   

 12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR 64   

 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC 65   

 14. Pohledávky za účastníky sdružení 66   

 15. Pohledávky z pevných termínových operací 67   

 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68   

 17. Jiné pohledávky 69   

 18. Dohadné účty aktivní 70   

 19. Opravná položka k pohledávkám 71   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 569,00 536,00 

 1. Pokladna 73 5,00 12,00 

 2. Ceniny 74 4,00 11,00 

 3. Účty v bankách 75 560,00 513,00 

 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76   

 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 77   

 6. Ostatní cenné papíry 78   

 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79   

 8. Peníze na cestě 80   

IV. Jiná aktiva celkem 81 52,00 70,00 

 1. Náklady příštích období 82 52,00 57,00 

 2. Příjmy příštích období 82  13,00 

 3. Kursové rozdíly aktivní 82   

AKTIVA CELKEM 85 1.487,00 1.465,00 

  



Stránka | 52 
  

 

PASIVA Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu 

 řádku dni účetního období dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 86 558,00 526,00 

I. Jmění celkem 87 558,00 542,00 

 1. Vlastní jmění 88 557,00 541,00 

 2. Fondy 89 1,00 1,00 

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90   

II. Výsledek hospodaření celkem 91  16,00- 

 1. Účet výsledku hospodaření 92  16,00- 

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93   

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94   

B. Cizí zdroje celkem 95 929,00 939,00 

I. Rezervy celkem 96   

 1. Rezervy 97   

II. Dlouhodobé závazky celkem 98   

 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99   

 2. Emitované dluhopisy 100   

 3. Závazky z pronájmu 101   

 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102   

 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103   

 6. Dohadné účty pasivní 104   

 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105   

III. Krátkodobé závazky celkem 106 911,00 915,00 

 1. Dodavatelé 107 6,00 10,00 

 2. Směnky k úhradě 108   

 3. Přijaté zálohy 109   

 4. Ostatní závazky 110   

 5. Zaměstnanci 111 217,00 229,00 

 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112   

 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. Poj. 113 116,00 123,00 

 8. Daň z příjmů 114   

 9. Ostatní přímé daně 115 18,00 17,00 

 10. Daň z přidané hodnoty 116   

 11. Ostatní daně a poplatky 117   

 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118   

 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 119   

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 120   

 15. Závazky k účastníkům sdružení 121   

 16. Závazky z pevných termínových operací 122   

 17. Jiné závazky 123 5,00 6,00 

 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124   

 19. Eskontní úvěry 125   

 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126   

 21. Vlastní dluhopisy 127   

 22. Dohadné účty pasivní 128 549,00 530,00 

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129   

IV. Jiná pasiva celkem 130 18,00 24,00 

 1. Výdaje příštích období 131   

 2. Výnosy příštích období 132 18,00 24,00 

 3. Kursové rozdíly pasivní 133   

PASIVA CELKEM 134 1.487,00 1.465,00 
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Sestaveno dne: 25. 02. 2016  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
 
 

 

Telefon: 491 423 338   

Právní forma jednotky: Předmět podnikání: 

 Obecně prospěšná společnost   Knihovnické a informační služby  

  --  

     Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s r. o. 53 / 67 
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Výčet položek 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

Xcrguzap 

podle vyhlášky č.504/2002 Sb.    

 
 ke dni 31. 12. 2015  Název, sídlo a právní forma účetní 

jednotky 

 (v tis. Kč)  Městská knihovna Náchod 

 IČ   

 64829812   

Datum: 25.02.2016  

Čas: 10h40m45s  

TEXT Číslo činnosti 

A. NÁKLADY řádku hlavní hospodářská správní celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 1 1.632,00  4,00 1.636,00 

1. Spotřeba materiálu 2 1.064,00  4,00 1.068,00 

2. Spotřeba energie 3 568,00   568,00 

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodá-
vek 

4     

4. Prodané zboží 5     

II. Služby celkem 6 429,00  29,00 458,00 

5. Opravy a udržování 7 6,00   6,00 

6. Cestovné 8 13,00  9,00 22,00 

7. Náklady na reprezentaci 9 11,00   11,00 

8. Ostatní služby 10 399,00  20,00 419,00 

III. Osobní náklady celkem 11 3.919,00  767,00 4.686,00 

9. Mzdové náklady 12 2.897,00  563,00 3.460,00 

10. Zákonné sociální pojištění 13 934,00  190,00 1.124,00 

11. Ostatní sociální pojištění 14     

12. Zákonné sociální náklady 15 88,00  14,00 102,00 

13. Ostatní sociální náklady 16     

IV. Daně a poplatky celkem 17     

14. Daň silniční 18     

15. Daň z nemovitostí 19     

16. Ostatní daně a poplatky 20     

V. Ostatní náklady celkem 21 47,00   47,00 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22     

18. Ostatní pokuty a penále 23     

19. Odpis nedobytné pohledávky 24     

20. Úroky 25     

21. Kursové ztráty 26     

22. Dary 27     

23. Manka a škody 28     

24. Jiné ostatní náklady 29 47,00   47,00 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 

30 69,00   69,00 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotné-
ho majetku 

31 69,00   69,00 

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

32     

27. Prodané cenné papíry a podíly 33     

28. Prodaný materiál 34     

29. Tvorba rezerv 35     

30. Tvorba opravných položek 36     

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37     

31. Poskytnuté přísp. zúč. mezi org. složkami 38     

32. Poskytnuté členské příspěvky 39     

VIII. Daň z příjmů 40     

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 41     

Náklady celkem 42 6.096,00  800,00 6.896,00 
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TEXT 

Číslo činnosti 

B. VÝNOSY řádku hlavní hospodářská správní celkem 

I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 43 754,00   754,00 

1. Tržby za vlastní výrobky 44     

2. Tržby z prodeje služeb 45 754,00   754,00 

3. Tržby za prodané zboží 46     

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob cel-
kem 

47     

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48     

5. Změna stavu zásob polotovarů 49     

6. Změna stavu zásob výrobků 50     

7. Změna stavu zvířat 51     

III. Aktivace celkem 52     

8. Aktivace materiálu a zboží 53     

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54     

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55     

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56     

IV. Ostatní výnosy celkem 57 16,00   16,00 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58     

13. Ostatní pokuty a penále 59     

14. Platby za odepsané pohledávky 60     

15. Úroky 61     

16. Kursové zisky 62     

17. Zúčtování fondů 63     

18. Jiné ostatní výnosy 64 16,00   16,00 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 

65     

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

66     

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67     

21. Tržby z prodeje materiálu 68     

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69     

23. Zúčtování rezerv 70     

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71     

25. Zúčtování opravných položek 72     

VI. Přijaté příspěvky celkem 73 151,00   151,00 

26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami 74     

27. Přijaté příspěvky (dary) 75 151,00   151,00 

28. Přijaté členské příspěvky 76     

VII. Provozní dotace celkem 77 5.159,00  800,00 5.959,00 

29. Provozní dotace 78 5.159,00  800,00 5.959,00 

Výnosy celkem 79 6.080,00  800,00 6.880,00 

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 - 16,00  0,00 - 16,00 

34. Daň z přijmů 81     

 D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 - 16,00  0,00 - 16,00 

Pozn.: 

 

Sestaveno dne: 25. 02. 2016  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
 
 

 

Telefon: 491 423 338  

Právní forma jednotky: Předmět podnikání: 

Obecně prospěšná společnost Knihovnické a informační služby 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

A. OBECNÉ ÚDAJE 

1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 

 

Název:     Městská knihovna Náchod, o.p.s. 

Sídlo:     Kamenice 105, 547 01, Náchod 

Právní forma:    Obecně prospěšná společnost 

IČ:     64829812 

Zapsaná:  v rejstříku o.p.s., vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, od-

díl 0, vložka 2  

Rozhodující předmět činnosti:  knihovnické, informační a kulturní služby 

 

2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI  

 

Statutární orgán:   ředitelka knihovny Mgr. Ivana Votavová 

Správní rada:    MUDr. Edita Nováková (předsedkyně správní rady)  

Judita Koubková  

Bc. Tomáš Magnusek 

 

Dozorčí rada:    Ing. Marie Čejchanová (předsedkyně dozorčí rady) 

MVDr. Josef Řehák  

Ondřej Kuba 

 

Členové správní a dozorčí rady nejsou odměňováni za činnost v orgánech společnosti. Rovněž jim 

nebyla poskytnuta žádná půjčka ani jiné výhody, není s nimi uzavřena žádná obchodní smlouva. Žád-

ný z členů orgánů není zaměstnancem, ani jejich rodinní příslušníci nejsou zaměstnáni ve společnosti 

a neuzavřeli žádné obchodní vztahy se společností. 
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3.  ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ NÁKLADY 

 

Mzdové náklady jsou celkem ve výši 3 460 tis. Kč, náklady na sociální a zdravotní pojištění činí celkem 

1 124 tis. Kč. 

Z toho:  pracovníci města   2 687 tis. Kč mzdy, 890 tis. Kč pojištění 

  pracovníci regionu   696 tis. Kč mzdy, 234 tis. Kč pojištění 

  OON – lektoři   77 tis. Kč mzdy 

V položce pracovníci města (z dotace města Náchoda) je v přepočteném stavu 8,5 odborných pracov-

níků, 2 řídící pracovníci (ředitelka a ekonomka), 1,25 úvazku tvoří úklid a 0,6 úvazku tvoří pomocná 

síla financovaná z prostředků úřadu práce.  

V položce pracovníci regionu (z dotace Královéhradeckého kraje) je počet přepočtených pracovníků 

3,35.  

OON - lektoři ve výši 77 tis. Kč byly vyplaceny přednášejícím v rámci projektu Náchodské univerzity 

volného času a spisovatelům za besedy a autorská čtení. 

 

B. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH 

OCEŇOVÁNÍ 

Knihovna vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem 248/95 Sb., o obecně prospěšných společ-

nostech. 

V účetnictví odděluje náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy 

spojené se správou obecně prospěšné společnosti. 

Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle Českých účetních standardů vyda-

ných Ministerstvem financí. 

Knihovna k vedení účetnictví používá účetní program UCR® firmy GORDIC ®, s.r.o., Jihlava. Veškeré 

písemnosti jsou archivovány v sídle společnosti. 

 

1. ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU 

Nově pořízený dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou. 
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2. ODPISOVÉ METODY 

Dlouhodobý majetek je odpisován rovnoměrně prostřednictvím účetních odpisů podle odpisového 

plánu sestaveného v závislosti na době použitelnosti jednotlivých druhů majetku. 

3. ZÁSOBY 

Veškerý nákup materiálu je účtován přímo do spotřeby bez vedení skladové evidence. 

 

4. EVIDENCE FAKTUR 

Evidenci faktur dodavatelů nahrazuje „Kniha došlých faktur“. Neuhrazené faktury na konci roku jsou 

zaúčtovány na účet 321 – Dodavatelé. 

 

5. ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ  

Jako náklad příštích období se účtuje předplatné novin a časopisů. 

 

6. DOHADNÉ POLOŽKY 

Pomocí dohadných položek se účtuje předpokládaná výše nákladů u spotřeby energií.  

 

C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ROZVAHA 

1. AKTIVA (CELKEM 1.465  TIS. KČ) 

1.1 DLOUHODOBÝ MAJETEK   

Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku zůstává ve stejné výši jako v předchozím účet-

ním období. U dlouhodobého hmotného majetku došlo z důvodu vyřazení staré výpočetní techniky 

ke snížení ceny tohoto majetku o částku ve výši 289 tis. Kč. Z kategorie drobného dlouhodobého 

hmotného majetku byly pro zastaralost a nevyužitelnost vyřazeny předměty v celkové částce 223 tis. 

Kč. 

Zůstatková cena dlouhodobého majetku po snížení o oprávky ve výši 69 tis. Kč činí k 31. 12. 2015 

celkem 233 tis. Kč. 

 

1.2 KRÁTKODOBÝ MAJETEK  

Krátkodobý majetek je tvořen poskytnutými provozními zálohami na dodávku tepla a elektrické 

energie v celkové výši 620 tis. Kč, pohledávkami za zaměstnanci ve výši 6 tis. Kč, krátkodobým finanč-

ním majetkem (běžný účet, pokladna, ceniny) ve výši 536 tis. Kč a náklady příštích období (předplatné 

novin a časopisů) ve výši 70 tis. Kč. Krátkodobý majetek k 31. 12. 2015 činí celkem 1 232 tis. Kč. 
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2. PASIVA (CELKEM 1.465  TIS. KČ) 

2.1 VLASTNÍ ZDROJE  

Účet 901 - Vlastní jmění byl snížen o 16 tis. Kč (tj. o částku, která v roce 2015 zvýšila výnosy, a to 

z výše odpisů v poměru přijaté investiční dotace a pořizovací ceny dlouhodobého majetku, který kni-

hovna pořídila v roce 2014). Tento postup je v souladu s § 38, odst. 8 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Ko-

nečný zůstatek účtu 901 k 31. 12. 2015 je 541 tis. Kč. 

Účet 911 – Rezervní fond je složen z výsledků hospodaření z předchozích účetních období a jeho stav 

k 31. 12. 2015 je 1 tis. Kč. 

Na snížení vlastních zdrojů se podílí i záporný hospodářský výsledek ve výši 16 tis. Kč. Celková výše 

vlastních zdrojů k 31. 12.2015 je 526 tis. Kč. 

 

2.2 CIZÍ ZDROJE 

Cizí zdroje jsou tvořeny závazky z obchodního styku ve výši 10 tis. Kč, závazky spojenými s účtováním 

mezd na přelomu roku v celkové výši 375 tis. Kč (z toho závazek vůči finančnímu úřadu je 17 tis. Kč, 

závazek k institucím sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám je ve výši 123 tis. Kč.). Dále cizí 

zdroje tvoří dohadné položky u spotřeby energií ve výši 530 tis. Kč a výnosy příštích období ve výši 

24 tis. Kč. Cizí zdroje činí k 31. 12. 2015 celkem 939 tis. Kč. 

 

D. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

1. PŘEHLED O ROZSAHU NÁKLADŮ (CELKEM 6 896 TIS. KČ)  

 

Nákladová položka Hlavní činnost Správní činnost Celkem 

Spotřeba materiálu 1 064 4 1 068 

Spotřeba energie 568  568 

Opravy a udržování 6  6 

Cestovné 13 9 22 

Náklady na reprezentaci 11  11 

Ostatní služby 399 20 419 

Mzdové náklady 2 897 563 3 460 

Zákonné sociální pojistné 934 190 1 124 

Zákonné sociální náklady 88 14 102 

Jiné ostatní náklady 47  47 

Odpisy DHM a DNM 69  69 

Náklady celkem: 6 096 800 6 896 
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2. PŘEHLED O ROZSAHU VÝNOSŮ (CELKEM 6 880 TIS. KČ) 

 

2.1 DOTACE 

 

- dotace od města Náchoda na provoz knihovny:    4 520 

- dotace z rozpočtu Král. kraje na zajištění regionálních funkcí:   1 417 

- dotace od Ministerstva kultury ČR:      22 

 

2.2 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY 

 

- čtenářské poplatky:       537 

- kulturní a vzdělávací akce:       217 

 

2.3 DARY A OSTATNÍ VÝNOSY 

 

- dary od obcí na zajištění knihovnických služeb:    101 

- dary od Kulturní a sportovní nadace města Náchoda:    20 

- přijaté příspěvky (darované knihy + dary na činnost):    30 

- ostatní:         16 

 

2.4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

 

Účetní jednotka skončila hospodaření v roce 2015 se záporným hospodářským výsledkem ve výši 

16 tis. Kč. Na vzniku ztráty se podílely zvýšené osobní náklady na základě nařízení vlády a pokles 

vlastních příjmů ze čtenářských poplatků. 

V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech bude záporný hospodářský výsledek 

v následujícím účetním období pokryt rezervním fondem a fondem základního jmění. 

Podrobné čerpání jednotlivých dotací a nadačních příspěvků je uvedeno v přiložené tabulce. Ve všech 

uváděných položkách bylo postupováno se snahou o maximální hospodárnost a efektivitu vynakláda-

ných prostředků. 
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E. OSTATNÍ INFORMACE 

Změny v zakládací listině a složení řídících orgánů:  

Na základě usnesení rady města č. 5/181/18 ze dne 12. 1. 2015 byli odvoláni členové správní rady ve 

složení Mgr. Věra Vlčková, Mgr. Drahomíra Benešová, Jindra Nývltová a členové dozorčí rady ve slo-

žení Ing. Marie Čejchanová, MVDr. Josef Bělobrádek a Dagmar Rudolfová. 

Rada města svým usnesením č. 5/182/15 ze dne 12. 1. 2015 jmenovala do správní rady MUDr. Editu 

Novákovou, Juditu Koubkovou, Bc. Tomáše Magnuska a do dozorčí rady Ing. Marii Čejchanovou, 

MVDr. Josefa Řeháka a Ondřeje Kubu. 

Organizační složka v zahraničí: Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

Poskytnuté dary: Účetní jednotka neposkytla žádné dary jiným subjektům. 

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: Účetní jednotka předpokládá rozvíjení stávajících čin-

ností, rychlost rozvoje bude záležet na výši obdržených dotací. 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje:  Účetní jednotka neuskutečňuje žádné aktivity v oblasti výzkumu 

a vývoje. 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích:  V oblasti ochrany životní-

ho prostředí společnost dodržuje platné právní předpisy, nad rámec předpisů např. třídí odpad vy-

produkovaný společností. V oblasti pracovně právních vztahů společnost dodržuje platné právní 

předpisy. 

Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro prezentaci účetní závěrky:  

Žádné významné skutečnosti po rozvahovém dni nenastaly. 

 

 

Příloha k účetní závěrce sestavena dne:  

 

 

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): 

 

 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
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PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

  
  
  

Město 
Náchod a 
vl. příjmy 

Král. kraj 
(RF) 
  

Obce 
  
  

Min. 
kultury 
  

Kulturní a 
sportovní 
nadace 

Celkem 
  
  

VÝNOSY             

602 - čtenářské poplatky 537         537 

602 - ostatní tržby 217         217 

644 - úroky             

649 - ostatní výnosy 16         16 

682 - dary a příspěvky 30   101   20 151 

691 - dotace 4 520 1 417   22   5 959 

CELKEM 5 320 1 417 101 22 20 6 880 

NÁKLADY             

501 - spotřeba materiálu             

kancelářský materiál 71 22   1   94 

ostatní materiál 26       2 28 

DHM 29 12   14   55 

knihy, časopisy 487 296 101     884 

pohonné hmoty 2 5       7 

502 - spotřeba energie             

elektrická energie 242         242 

pára 303         303 

vodné, stočné 23         23 

511 - opravy a udržování 6         6 

512 - cestovné 12 10       22 

513 - náklady na reprezentaci 11         11 

518 - ostatní služby             

výkony spojů 41 3       44 

zabezpečení JJ Trend 18         18 

servis výtahu 26         26 

servis výpočetní techniky 49 9       58 

aktualizace softwaru 2         2 

knihovnické služby   100       100 

ostatní služby  152 18   1   171 

521 - mzdové náklady             

mzdy 2 629 691       3 320 

OON 58 5       63 

OON - lektoři 53     6 18 77 

524 - soc. a zdr. pojištění 890 234       1 124 

527 - zák. sociál. náklady 90 12       102 

549 - jiné ostatní náklady             

bankovní poplatky 12         12 

audit, pojištění 35         35 

551 - odpisy dlouhod. majetku 69         69 

CELKEM 5 336 1 417 101 22 20 6 896 

Hospodářský výsledek -16 0 0 0 0 0 
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ZÁVĚR 
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ZÁVĚR 

Z výroční zprávy naší organizace je zřejmé, že knihovna nejsou jen knihy a časopisy, ale především 

místo, kde se lidé cítí dobře, kde mohou trávit svůj volný čas, kde mohou společně komunikovat. 

Abychom dostáli tomuto závazku, chystáme i v roce 2016 pro návštěvníky knihovny mnoho kultur-

ních a vzdělávacích akcí, které ve svém důsledku, jak doufáme, přispějí k obohacení jejich života. 

V nadcházejícím roce nás také čeká jeden nelehký úkol a to modernizace výpůjčního systému naší 

knihovny. Je potřeba dobře zvážit, zda se rozhodneme pro Verbis, novější verzi stávajícího programu 

nebo přejdeme na open-source program KOHA.  

Dále věříme, že se nám podaří alespoň částečně (v závislosti na financích) zmodernizovat naše počí-

tačové vybavení. Výsledkem by měla být nejen snadnější práce zaměstnanců, ale především zkvalit-

nění služeb čtenářům. 

Počítáme také s pokračující aktualizací knihovního fondu, i když je nutné zkonstatovat, že stěžejní 

část této činnosti byla uskutečněna právě v roce 2015. Potřeba vyplynula jednak z velkého množství 

zastaralých a opotřebovaných dokumentů, jednak z nedostatku skladových prostor.  

Věříme, že uživatelé knihovny jsou s naší prací a nabídkou akcí spokojeni. Někteří z nich mají samo-

zřejmě mnoho nápadů a námětů, zejména co se týká nákupů nových titulů. Rádi bychom je vyslyšeli, 

současné finanční i prostorové podmínky to však zatím neumožňují. 

Již v roce 2014 jsme se zabývali otázkou výpočtu ekonomické efektivnosti služeb a činnosti knihovny. 

Míra návratnosti investice byla stanovena 1: 8,6 (každá koruna peněz v rozpočtu Městské knihovny 

Náchod přinesla více než osm korun vnímaného užitku čtenáři). V  roce 2015 se míra návratnosti zvý-

šila na 1: 10,6.  
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POUŽITÉ ZDROJE: INTERNÍ MATERIÁLY KNIHOVNY, STATISTICKÉ VÝKAZY KNIHOVNY 


