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Roční zpráva za rok 2007 dle vyhlášky MF ČR č. 323/2005 Sb. 

§ 1 
a)
Název zpracovatele  Národní knihovna ČR 
Adresa                       Klementinum 190, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
Telefonní spojení      221 663 262 
Fax:                           221 663 261 
IČ                              00023221 
Email  sekret.ur@nkp.cz 
http  www.nkp.cz 
Úřední hodiny           viz příloha č. 1  Provozní doba 

b)
Forma organizace     Státní příspěvková organizace 
Zřizovatel                 Ministerstvo kultury ČR 
Způsob zřízení         Statut Národní knihovny ČR  Ministerstvo kultury čj. 2611/2002, 768/04 

a  13143/2005 

c) 
Organizační  struktura viz http://www.nkp.cz/files/organizacni_rad_2008_cz.pdf 
příloha č .2  Organizační struktura 

Stručný přehled hlavních činností organizace: 

(1) Národní knihovna je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování  veřejných  knihovnických  a  informačních  služeb  (knihovní  zákon),  knihovnou 
s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává 
konzervační  fond  a  historický  fond.  Národní  knihovna  zajišťuje  rovný  přístup  všem 
k veřejným  knihovnickým  a  informačním  službám  a  k dalším  službám  poskytovaným 
Národní knihovnou. 
(2) K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává Národní knihovna činnosti stanovené 
knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice 
a)  doplňuje,  zpracovává,  ochraňuje,  zpřístupňuje  a  uchovává  univerzální  knihovní  fond 
dokumentů vydaných v České republice a na  jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, 
zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond, 
b)  výběrově  doplňuje,  zpracovává,  ochraňuje,  zpřístupňuje  a  uchovává  fond  dokumentů 
vydaných v zahraničí se zaměřením na potřeby vysokých škol univerzitního typu a vědeckých
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2 

a odborných pracovišť, a to především v oblasti společenských věd, přírodních věd, kultury a 
umění se zvláštním zřetelem na bohemikální dokumenty, 
c) výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy, 
zejména 
z oboru slavistiky, knihovnictví a muzikologie, 
d)  výběrově  doplňuje,  zpracovává,  ochraňuje  a  trvale  uchovává  historický  fond,  popř.  jiný 
knihovní fond mající zvláštní historickou a kulturní hodnotu, 
e)  knihovní  dokumenty  získává prostřednictvím  povinného výtisku,  koupě,  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, 
f) je depozitní knihovnou publikací systému Organizace spojených národů, 
g)  poskytuje  v  souladu  s  knihovním  zákonem  a  knihovním  řádem  veřejné  knihovnické  a 
informační služby, 
h)  umožňuje  přístup  k  placeným  vnějším  informačním  zdrojům  pomocí  telekomunikačního 
zařízení, 
i)  pořádá  vzdělávací,  přednáškové  a  kulturní  akce  za  účelem  prezentace  svých  knihovních 
fondů, služeb a společenského významu a svého místa v životě společnosti, 
j) vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem 
zřízení a 
činností knihovny, 
k) poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, 
l) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, 
m)  zabezpečuje  konzervaci  knihovních  fondů  a  provádí  opravy  a  údržbu  předmětů  kulturní 
povahy, 
zejména z oboru knižní kultury, 
n) zpřístupňuje díla počítačovou sítí, 
o) bezúplatně zhotovuje  tiskové  rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených 
nákladů 
zhotovuje  tiskové  rozmnoženiny  související  s  poskytováním  veřejných  knihovnických  a 
informačních 
služeb a dalších služeb, 
p) zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, 
r) poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, 
s) vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury, 
t) vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně 
přístupných prostor, zejména 

1. pořádá kulturní a kulturněspolečenské akce  spojené se zpřístupněním autorských děl 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon); 

2. pořádá vzdělávací akce včetně odborných kurzů, přednášek a jejich cyklů; 
3. vystavuje originály a rozmnoženiny děl; 
4.  pořádá  veřejné  předvedení  audiovizuálních  děl  ve  smyslu  zákona  č.  273/1993  Sb.,  o 
některých  podmínkách  výroby,  šíření  a  archivování  audiovizuálních  děl,  a  o  změně  a 
doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; 

5. poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.
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(3) Národní  knihovna  je  dále  v  souladu  s  knihovním  zákonem  centrem  systému  knihoven. 
V systému knihoven vykonává koordinační, odborné,  informační, vzdělávací, analytické, 
výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci 
a) formou souborného katalogu zpracovává evidenci knihovních dokumentů v knihovních 
fondech knihoven na území České republiky, kterou zpřístupňuje knihovnám, 
b)  zpracovává  národní  bibliografii  a  zabezpečuje  koordinaci  národního  bibliografického 
systému; je agenturou CIP (katalogizace v publikacích), 
c)  plní  funkci  národní  agentury  pro  mezinárodní  standardní  číslování  knih  a  hudebnin, 
případně dalších mezinárodních registračních systémů, 
d) plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky, 
e) plní funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publikací, 
f)  zastupuje  knihovny  systému  knihoven  při  jednání  s  kolektivními  správci  autorských 
práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl, 
g) zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění, 
h) zpracovává a  navrhuje koncepce a  rozvojové  strategie  systému knihoven  v  souladu s 
informační,  kulturní,  vzdělávací  a  vědní  politikou  státu  –  plní  funkci  koncepčního  a 
koordinačního centra knihoven v rámci státní informační politiky, 
i) zabezpečuje výzkum v oborech společenských věd vztahujících se k činnosti veřejných 
knihoven, 
j)  teoreticky  rozvíjí,  informačně  sleduje  obor  knihovnictví  a  informační  vědy  a  provádí 
výzkumnou,  vývojovou  a  pedagogickou  činnost  vztahující  se  k  jejímu  účelu,  úkolům  a 
funkcím; pro oblast knihovnictví provádí průzkumy, expertízy a statistická šetření, pokud 
nejde o výkon státní statistické služby, 
k) koordinuje  jednotnou aplikaci  standardů  a  norem v oblasti knihovnictví  a  informační 
vědy, 
l) podílí se na mezinárodní spolupráci a projektech knihoven; pořádá konference, odborné 
kurzy,  semináře  a  školení  včetně  lektorské  činnosti  v  oblasti  knihovnictví  a  informační 
vědy, 
m) zpracovává roční statistické výkazy o neperiodických publikacích v České republice a 
o periodickém tisku v České republice, 
n)  je  centrem  pro  evidenci  a  zpracování  dokumentů,  vztahujících  se  k  mezinárodním 
sjezdům slavistů (Slovanská knihovna), 
o) 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, 
p)  je  řídícím  pracovištěm  ústředního  soupisu  hudebních  pramenů  na  území  České 
republiky (souborný hudební katalog), 
r) zabezpečuje mimoškolní vzdělávání v oboru knihovnictví a informační vědy, 
s)  poskytuje  knihovnám  a  dalším  institucím  informační  a  poradenské  služby  v  oblasti 
knihovnictví a informační vědy včetně zavádění a provozu nových technologií. 

(4) Národní 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 Národní  knihovna  hospodaří,  a  musí  být  sledována 
odděleně od hlavní činnosti. Předmětem jiné činnosti Národní knihovny je 
a) digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy, 
b) mechanická očista knihovního fondu, 
c) hostinská činnost.
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d) 
Základní per sonální údaje  dle stavu k 31.12.2007 
Tabulka podle přílohy č. 1 k vyhl. 323/2005 Sb 

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
věk  celkem  muži  ženy  % 

do 20 let  2  2  0  0,41 
21  30 let  57  17  40  11,75 
31  40 let  71  29  42  14,64 
41  50 let  109  21  88  22,47 
51  60 let  181  36  145  37,32 
61 let a více  65  13  52  13,40 
celkem  485  118  367  100,00 
%  100,00  24,33  75,67  x 

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
vzdělání 
dosažené  celkem  muži  ženy  % 

základní  12  0  12  2,47 
vyučen  41  17  24  8,45 

střední odborné  2  0  2  0,41 
úplné střední  39  16  23  8,04 
úplné střední 
odborné  125  20  105  25,77 

vyšší odborné  10  1  9  2,06 
vysokoškolské  256  63  193  52,78 

celkem  485  117  368  100,00 

3. Celkový údaj o průměrných platech za r. 2007 
celkem 

průměrný hrubý měsíční  plat  20 090 

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

počet 
nástupy  70 
odchody  57
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5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 
doba trvání  počet  % 
do 5 let  165  32,87 
do 10 let  117  23,31 
do 15 let  70  13,94 
do 20 let  67  13,35 
nad 20 let  83  16,53 
celkem  502  100,00 

e) 
Údaje o majetku 

1. Celková hodnota pohledávek a závazků evidovaných k 31.12.2007 
celk.objem v tis.Kč 

pohledávky  10 406,00 
krátkodobé závazky  16 521,00 

2. Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti evidovaných k 31.12.2007 
počet dlužníků  v tis.Kč 

pohledávky s nařízenou exekucí  2  188,00 
pohledávky po lhůtě splat. sledované 
na podrozvahovém účtu  988,00 

3. Celková hodnota odepsaných pohledávek evidovaných k 
31.12.2007 

počet  v tis. Kč 
odepsané pohledávky  17  5,00 

4. Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti evidovaných k 31.12.2007 
krátkodobé závazky     
dlouhodobé závazky     

5. Přehled dlouhodobého hmotného a nehmot. majetku, s nímž je NK  příslušná 
hospodařit 

v tis. Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek  984 641,00 
Dlouhodobý hmot.majetek 
nedokončený  47 892,00 
Dlouhodobý nehmotný majetek  23 653,00
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V roce 2007 NK provedla následující převody nemovitostí: 
Na  základě  kupní  smlouvy  schválené  MK  byl  prodán  pozemek  k.ú.  Staré  Město,  čp. 
412/2, účetní  hodnota  247 500  Kč  a  pozemek  k.ú.  Hostivař,  čp.  1680/46,  účetní  hodnota 
59 500  Kč.  Prodej  proběhl  v souladu  s ustanoveními  zákona  č.219/2000  Sb.  Z rozhodnutí 
Pozemkového  úřadu  Praha,  rozhodnutí  čj.  PÚ  1394/07  ze  dne  12.6.2007,  byly  vydány 
oprávněným  osobám  (restituentům)  pozemky  k.ú.  Hostivař,  čp.  1462/5  a  1462/6,  v účetní 
hodnotě celkem 996 200 Kč. 

f) 
Údaje o r ozpočtu př íjmů a výdajů v r ozsahu závazných ukazatelů  a údaje 
v rozsahu r oční účetní závěr ky 

1.1 Závazné ukazatele 

Příspěvek na provoz a účelové dotace  poskytnuté v průběhu  roku byly použity v souladu 
s účelem poskytnutí, byly sledovány v účetnictví odděleně (analytické účty, střediska). 

Limit mzdových prostředků 
Celkový  limit  mzdových  nákladů  přidělený  zřizovatelem  v objemu  106 184  tis.  Kč,  z toho 
prostředky  na platy  103  457  tis.  Kč  a  ostatní  osobní  náklady    2 727  tis. Kč,  byl  překročen 
v limitu na platy o 1 131 242 Kč. Překročení bylo uhrazeno z fondu odměn v souladu s odst.2, 
§ 59 zákona č. 218/2000 Sb., a zaúčtováno na výnosové  i nákladové účty (účet 648 a 521). 
Limit přidělený na ostatní osobní náklady byl dodržen. 

Odvod z odpisů  budov a staveb 
K 31.12.2007 bylo odvedeno na   příjmový účet MK  4 795 000 Kč.  Závazek vůči státnímu 
rozpočtu byl splněn v plné výši stanovené rozpisem ke schválenému rozpočtu. 

Závazek odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku stanovený zřizovatelem 
ve schváleném rozpočtu na rok 2007 ve výši 3 709 000 Kč byl splněn ve výši 2 947 350 Kč; 
na příjmový účet MK byla tato částka odvedena dne  4.6.2007.  Byl prodán pozemek parcel. 
č. 1680/46 o výměře 35 m 2 , katastrální území Hostivař, obec Praha, kupní smlouva uzavřena 
mezi NK a firmou TUKAS a.s, prodejní cena 75 250 Kč a pozemek parcel č. 412/2 o výměře 
55  m 2 ,  katastrální  území  Staré  Město,  obec  Praha,  kupní  smlouva  uzavřena  mezi  NK  a 
firmou Michal Praha s.r.o. za 2 782 100 Kč. 

Přepočtený počet zaměstnanců pro  rok 2007 byl  stanoven  v rozpise schváleného  rozpočtu 
na 446; 9.rozpočtovou úpravou byl zvýšen na 447. Skutečný stav  je 439. 

Průměrný  měsíční  plat  z  prostředků    na  platy    poskytnutých  všemi  poskytovateli  (MK, 
MŠMT, EU, mimorozpočtové zdroje, fond odměn NK) je za vykazované období  20 090 Kč. 
Průměrný měsíční  plat  po odpočtu  platů  poskytnutých  ve  formě účelových  dotací  od  všech 
poskytovatelů   je 19 395 Kč.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2005 Sb. 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) 

rozpočet ukazatel 
schválený  po změnách 

skutečnost 

a  1  2  3 
příspěvky a dotace na provoz  208 884  344 732  360 409 
z toho: mzdové náklady  100 510  106 184  109 320 

platy zaměstnanců  99 860  103 457  105 836 
z toho: ISPROFIN  0  55 653  58 928 
závazky vůči státnímu rozpočtu 
z toho: odvod z provozu a odpisů  4 795  4 795  4 795 

odvod příjmů z prodeje  3 709  3 709  2 947 
nemovitého státního majetku 

systémové dotace na investice  0  33 537  72 651 
individuální dotace na investice  0  37 021  8 767 
ukazatele podmiňující čerpání 
provozní dotace 

5 950  5 950  5 950 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 
investice ( v tis. Kč) 

ukazatel  schválený 
rozpočet 

rozpočet 
po 

změnách  skutečnost 
Systémové dotace na investice celkem  0  33 537  72 668 
Systémové dotace na investice od zřizovatele, z toho:  0  33 537  72 651 
Systémové dotace na výzkum a vývoj  0  1 930  1 930 
Systémové dotace na investice od jiných poskytovatelů  0  0  17 
Individuální dotace na investice  0  37 021  8 767 

1.2 Ukazatel podmiňující čerpání příspěvku na provoz 

Prostředky  ve  výši  5 950 tis.  Kč  byly  poskytnuty  na  úhradu  odměn  za  legální  užití 
zvukových dokumentů v knihovnách  formou půjčování  ve  veřejném zájmu. NK   uzavřela 
s organizací  OSA  (Ochranný  svaz  autorský  pro  práva  k dílům  hudebním)  a  organizací 
INTERGRAM  (Nezávislá  společnost  výkonných  umělců  a  výrobců  zvukových  a  zvukově 
obrazových  záznamů)    kolektivní  licenční  smlouvu  o  půjčování  zvukových  záznamů 
zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a  jiné zvuky. Smlouva  je 
uzavřena podle § 46 a násl. a § 101 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých  zákonů (autorský zákon) a § 9, odst. 
2,  písm.  f)  zákona  č.  257/2001  Sb.,  o  knihovnách  a  podmínkách  provozování  veřejných 
knihovnických  a  informačních  služeb  (knihovní  zákon).  Přidělené účelové prostředky  byly 
vynaloženy v souladu s uzavřenou smlouvou. 

Příloha č.  3   Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha  sestavené k 31.12.2007
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g) 
Hodnocení a analýza údajů zaměřená na : 

1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných 
ukazatelů v průběhu roku 
V roce  2007  bylo  zřizovatelem  tj.  Ministerstvem  kultury  ČR  provedeno  celkem  46 
rozpočtových  úprav,  viz  Příloha  č.  4  –  Přehled  rozpočtových  úprav  (investiční  a 
neinvestiční prostředky) 
Příspěvek na provoz byl poskytnut jako závazný ukazatel ve schváleném rozpise rozpočtu ve 
výši 208 884  tis. Kč, celková neinvestiční dotace z kapitoly MK ČR k 31.12.2007  § 3314, 
3324, 3329  a 3380 byla poskytnuta v objemu 344 752 tis. Kč . 
Jednotlivými  úpravami  byly  během  roku  2007  postupně  přidělovány  účelové  neinvestiční 
prostředky  na následující činnosti: 
Navýšení prostředků na platy, zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady  a vnitřní 
úpravy (§ 3314,  9., 10., 11., 28..,41. a  45. rozpočtová úprava), celkem 1 481 tis. Kč. Zároveň 
bylo 9. rozp. úpravou  oznámeno zvýšení přepočteného stavu pracovníků z 446 na 447. 

Akvizice dokumentů  (§ 3314, 8. a 15. rozpočt.úprava) poskytnuta účelová dotace  15 000 tis. 
Kč    na  akvizici  fondy  NK  a    300  tis.  Kč  na    nákup  českých  knih  pro  Českou  knihovnu 
v Bratislavě na základě dohody o mezinárodní spolupráci mezi ČR a SROV. Z programu ISO, 
část ISO/ C, § 3324 byla poskytnuta   32. a 37. rozpočtovou úpravou dotace 36 947 tis. Kč na 
výkup II.části trezorového  fondu klášterní knihovny v Teplé. 
NK byly přiděleny vázané  finanční prostředky na sociologický průzkum ve výši 380 tis. Kč 
(13. rozpočtová úprava), na úhradu odměny za půjčování v knihovnách ČR 14 766 tis. Kč (16. 
rozpočtová úprava),  na  zabezpečení  vstupu  do Evropské knihovny TEL    částka 250  tis. Kč 
(18.  rozpočtová  úprava),  na  úhradu  nákladů  nové  provozní  kapacity  v objektu  Karlova  ul. 
částka  355  tis.  Kč  (26.  rozpočtová  úprava)  a    na  realizaci  projektu  „Zajištění  školení 
projektových manažerů knihoven“ částka 150 tis. Kč (27. rozpočtová úprava). 
Veřejné informační služby knihoven (VISK)  projekty VISK  (přidělené prostředky v § 3314 
rozpočtová  úprava  č.  12.,19.,20.  a  25)  –  celkem  24  177  tis.  Kč    neinvestiční  prostředky 
(vnitřními úpravami rozpočtu byly u některých projektů   na základě žádosti  jejich řešitelů a 
po  schválení  odborem  umění  a  knihoven MK  ČR  vydány  rozpočtové  úpravy  č.29.,33.,36., 
38.a 46). 

Z rozhodnutí MŠMT  v návaznosti  na  dopis MF  č.  14/19205/2007142    byly  NK  přiděleny 
finanční prostředky ve výši 2 850 tis. Kč k zajištění přístupu k Manuscriptoriu. (§ 3314  5. 
rozpočtová úprava)  a 1 500  tis. Kč prostředky vázané na projekt Manuscriptorium digitální 
knihovna pro školy (31. a 44.rozpočtová úprava). 

Kulturní  aktivity–  na    úhradu  nákladů  vynaložených  na  pořádání  výstavy  KODEX GIGAS 
byla přidělena částka  2 848 tis. Kč ( § 3314, 15.a 43 rozpočtová úprava). 

Účelově byly  poskytnuty  prostředky  v rámci  výdajů  na  společné projekty  spolufinancované 
z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 1 179 tis. Kč spolufinancování  a 
z prostředků  nástroj  financování  60  byly  přiděleny  prostředky  ve  výši  5 893  tis.  Kč  na 
předfinancování  výdajů  individuálního  projektu  CZ0029  „Záchrana  neperiodických 
bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru“ (21. a 22. rozp.úprava). 
V  §  3314  ISPROFIN,  č.akce  234 1120136,  Oprava  pláště  Klementina  byla  přidělena  17. 
rozpočtovou úpravou částka  18 706 tis. Kč.
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Na  projekty  výzkum  a  vývoj  institucionální  prostředky  (§  3380,  3  projekty,  3.,7.  a  14. 
rozpočtová úprava) –uvolněno 6 146 tis. Kč  neinvestičních prostředků. Úpravou č. 34 a 40. 
byla provedena na žádost řešitele změna čerpání finančních prostředků (vnitřní přesun). 

Na výzkum a vývoj   účelové prostředky byla přidělena částka 2 940 tis. Kč (§ 3380, 2. a 4. 
rozpočtová  úprava).  Úpravou  č.  30.,  35.  a  39.  byla  provedena  změna  čerpání  finančních 
prostředků (vnitřní přesun). 
Účelové  investiční  prostředky  byly  poskytnuty  celkem  v objemu  70 558  tis.  Kč  na 
následující činnosti: 
§ 3380 V a V institucionální – 7. rozpočtovou úpravou byly přiděleny investiční prostředky ve 
výši  1  500  tis. Kč    na  výzkum  a  vývoj  nových  postupů  k ochraně  a  konzervaci  písemných 
památek  a  430  tis.  Kč  na  budování  vzájemně  kompatibilních  informačních  systémů  pro 
přístup k heterogenním  inf.  zdrojům a  jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné  informační 
brány. 

Rozpočtovou úpravou č. 1, § 3314  byly NK  přiděleny prostředky ve výši 22 000 tis. Kč na 
realizaci  programu  ISPROFIN  234 112  Podpopra  reprodukce  majetku  státních  kulturních 
zařízení  –  na  akci  243 112  0155  Novostavba  Národní  knihovna  ČR      architektonická 
soutěž. 

Na  zhotovení  uměleckých  kopií  byla  poskytnuta  dotace  650  tis.  Kč,  ISPROFIN  č.akce 
2341120216, 6.rozp. úprava. 

§ 3314  25. rozpočtovou úpravou byly přiděleny prostředky na projekt VISK 4 – Rozšíření 
kapacity, bezpečnosti a služeb Národní digitální knihovny v objemu 8 421 tis. Kč. 

§  3329 –  23.  rozpočtovou úpravou bylo  přiděleno  z programu    434313  Integrovaný  systém 
ochrany  movitého  kulturního  dědictví  (ISPROFIN),  ISO/A  na  zabezpečení  objektu  EZS  v 
Centrálním depozitáři Hostivař  536 tis. Kč. 
Individuálně  posuzované  investiční  výdaje  v  objemu  37 021  tis.  Kč  byly  uvolněny  na 
základě  24.rozp.úpravy.  Jsou  vázány  na  realizaci  programu  ISPROFIN  1341230002 
Rekonstrukce a revitalizace Klementina (24.rozp.úprava). 

Rozpis schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách  (v tis. Kč) 

název položky  účet  schválený 
rozpočet 

rozpočet 
po 

změnách  skutečnost 
Spotřeba materiálu  (501)  9 913  64 840  70 146 
Spotřeba energie  (502)  12 100  12 285  10 182 
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  (503)  0  0  0 
Prodané zboží  (504)  0  0  0 
Opravy a udržování  (511)  8 832  27 724  27 665 
Cestovné  (512)  1 385  2 291  3 062 
Náklady na reprezentaci  (513)  350  350  540 
Ostatní služby  (518)  49 259  88 045  95 957 
Mzdové náklady  x)  (521)  100 510  106 184  109 320 
Zákonné sociální pojištění  (524)  35 178  36 715  37 494 
Ostatní sociální pojištění  (525)  0  0  0 
Zákonné sociální náklady  (527)  1 997  2 067  2 117 
Ostatní sociální náklady  (528)  1 880  1 880  1 900 
Daň silniční  (531)  0  0  0
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Daň z nemovitostí  (532)  22  22  25 
Ostatní daně a poplatky  (538)  15  15  6 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení  (541)  2  2  0 
Ostatní pokuty a penále  (542)  1  1  0 
Odpis pohledávky  (543)  150  150  5 
Üroky  (544)  0  0  0 
Kursové ztráty  (545)  100  100  422 
Dary  (546)  0  0  0 
Manka a škody  (548)  100  100  0 
Jiné ostatní náklady  (549)  11 881  26 409  22 919 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  (551)  17 869  18 232  17 684 
Zůstatk.cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku  (552)  0  0  0 
Prodané cenné papíry a podíly  (553)  0  0  0 
Prodaný materiál  (554)  0  0  0 
Tvorba zákonných rezerv  (556)  0  0  0 
Tvorba zákonných opravných položek  (559)  0  0  0 
Náklady celkem 
(účtová třída 5 celkem)  251 544  387 412  399 444 
Tržby za vlastní výrobky  (601)  1 150  1 150  1 854 
Tržby z prodeje služeb  (602)  27 729  27 729  29 307 
Tržby za prodané zboží  (604)  0  0  0 
Změna stavu zásob nedokončené výroby  (611)  0  0  0 
Změna stavu zásob polotovarů  (612)  0  0  0 
Změna stavu zásob výrobků  (613)  100  100  1 497 
Změna stavu zvířat  (614)  0  0  0 
Aktivace materiálu a zboží  (621)  0  0  0 
Aktivace vnitroorganizačních služeb  (622)  0  0 
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  (623)  0  0 
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  (624)  0  0 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení  (641)  0  0 
Ostatní pokuty a penále  (642)  2  2  3 
Platby za odepsané pohledávky  (643)  0  0  0 
Úroky  (644)  26  26  22 
Kursové zisky  (645)  3  3  154 
Zúčtování fondů  (648)  16 300  16 300  7 977 
Jiné ostatní výnosy  (649)  850  850  2 641 
Tržby z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  (651)  0  0  0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  (652)  0  0 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  (653)  0  0 
Tržby z prodeje materiálu  (654)  0  0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku  (655)  0  0 
Zúčtování zákonných rezerv  (656)  0  0 
Zúčtování zákonných opravných položek  (659)  0  0 
Příspěvky a dotace na provoz  (691)  208 884  344 752  360 409 
Výnosy celkem 
(účtová třída 6 celkem )  255 044  390 912  403 864 

Hospodář ský výsledek  před zdaněním  3 500  3 500  4 420 
Daň z příjmů  (591)  3 500  3 500  3 513 
Dodatečné odvody daně z příjmů  (595)  0  0 
Hospodář ský výsledek po zdanění  (+/)  0  0  907
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2.  Vyhodnocení údajů o příjmech nebo  výnosech a nákladech nebo výdajích 
(podklad výkaz zisku a ztráty hlavní činnost k 31.12.2007) 

2.1  Výnosy z hlavní činnosti k 31.12.2007 

Podíl jednotlivých výnosů k celkovým výnosům v %  

účet  v tis. Kč  v %  
tržby za vlastní výrobky  1 854  0,5 
tržby z prodeje služeb  29 308  7,3 
změna stavu zásob  1 497  0,4 
úroky  178  0,0 
zúčtování fondů  7 977  2,0 
jiné ostatní výnosy  2 641  0,7 
příspěvky a dotace  360 409  89,1 
celkem  403 864  100,0
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2.2 Náklady na hlavní činnost k 31.12.2007 

Podíl jednotlivých nákladů k celkovým nákladům v %  

účet  v tis. Kč  v %  
spotřeba materiálu  70 146  17,3 
spotřeba energie  10 182  2,5 
opravy a udržování  27 663  6,9 
cestovné  3 062  0,8 
náklady na reprezentaci  541  0,1 
ostatní služby  95 957  23,8 
osobní náklady  148 933  37,0 
zákonné sociální náklady  1 900  0,5 
daně  31  0,0 
poplatky  23 345  5,8 
odpisy  17 684  4,4 
daň z příjmů  3 513  0,9 
celkem  402 957  100,0 

Poměr provozních a osobních nákladů v r.2005 až 2007 
v tis .Kč 
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3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností NK 

Struktura a výše prostředků čerpaných  v tis. Kč 

neinvestiční  investiční 
činnost/program  prostředky  prostředky 

zdroj 
financování 

příspěvek na provoz  210 970  0  MK 
akvizice  15 000  0  MK 
Veřejné informační služby 
knihoven  24 177  8 421  MK 
výzkum a vývoj účelové  2 940  0  MK 
výzkum a vývoj institucionální  6 146  1 930  MK 
Podpora reprodukce majetku 
státních kulturních zařízení  21 981  61 115  MK 
Integrovaný systém ochrany 
movitého kulturního dědictví  36 947  536  MK 
kulturní aktivity  3 148  0  MK 
odměna autorům za půjčování 
v knihovnách ČR (autor.zákon)  14 766  0  MK 
ostatní účelové dotace  530  0  MK 
FM EHP Norska  2 761  0  MK 
revitalizace Klementina  0  8 767  MK 
celkem MK  339 366  80 769  MK 
Manuscriptorium  4 350  650  MŠMT 
výzkum a vývoj institucionální  11 809  0  MŠMT 
výzkum a vývoj  454  0  GA ČR 
projekty Evropské Unie  4 430  18  EU 
celkem  360 409  81 437 

vysvětlivky : 
MK  Ministerstvo kultury ČR  zřizovatel 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
EU  Evropská unie 
GA ČR  Grantová agentura 

Podíl jednotlivých prostředků na financování  (údaje v tis. Kč) 

položka/rok  2005  2006  2007 
index 

2006/2005 
index 

2007/2006 
výnosy z činnosti NK vč.fondů  41 325  32 085  43 455  77,6  135,4 
účelové dotace  66 369  85 760  149 439  129,2  174,3 
příspěvek na provoz  197 889  200 925  210 970  101,5  105,0 
celkem výnosy  305 583  318 770  403 864  104,3  126,7
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4.  Rozbor čerpání mzdových prostředků 

Přepočtený počet zaměstnanců pro  rok 2007 byl  stanoven  v rozpise schváleného  rozpočtu 
na 446, 9. rozpočtovou úpravou byl zvýšen na 447. Skutečný stav  je 439. 
Průměrný  měsíční  plat  z  prostředků    na  platy    poskytnutých  všemi  poskytovateli  (MK, 
MŠMT, EU, mimorozpočtové zdroje, fond odměn NK) je za vykazované období  20 090 Kč. 

I. Platy 
poskytovatel  skutečnost v Kč 
MK  103 457 000 
fond odměn NK  1 131 242 
EU  1 089 500 
MŠMT  98 117 
GA ČR  30 000 
mimorozpočtové zdroje (dárci)  30 058 
celkem  105 835 917 

II. Ostatní osobní náklady 
poskytovatel  skutečnost v Kč 
MK  2 727 000 
EU  101 667 
MŠMT  458 680 
GA ČR  160 000 
mimorozpočtové zdroje (dárci)  37 000 
celkem  3 484 347 

5.  Výdaje a náklady na výzkum a vývoj 

Výdaje na výzkum a vývoj v tis. Kč (rozdělení na neinvestice a investice) dle    jednotlivých 
projektů a poskytovatele 

NK    se  v r.  2007 účastnila  celkem 14ti  projektů,  z toho  na 3  projekty  (výzkumné  záměry   
institucionální) a na 3 programové projekty VaV poskytlo MK účelovou dotaci, na 4 projekty 
poskytlo  účelovou  dotaci  MŠMT,  3  projekty  bylo  financovány  z  prostředků      EU  a  1 
Grantovou agenturou ČR. Celkem bylo čerpáno na výzkum  a vývoj od všech poskytovatelů 
24 642 tis. Kč, z toho z veřejných zdrojů 23 279 tis. Kč. Kromě nákladů a výdajů hrazených z 
dotací  vynaložila  NK  vlastní  náklady  na  výzkum  a  vývoj  ve  výši  31 670  tis.  Kč  (osobní 
náklady,  odpisy  dlouhodobého  majetku,  režie  pracoviště,  drobný  dlouhodobý  hmotný  a 
nehmotný majetek, materiál  apod.); celkové náklady (neinvestiční i investiční)  na výzkum a 
vývoj v r. 2007 tak dosáhly 56 312 tis. Kč.
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Výzkum a vývoj  (údaje v tis. Kč) 

název projektu 
neinvestiční 
prostředky 

investiční 
prostředky  poskytovatel 

OCLC FirstSearch Service  3 035  0  MŠMT 
Databáze EBSCO  zdroj vědeckých informací  6 709  0  MŠMT 
pro humanitní a společenské obory 
Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu  1 522  0  MŠMT 
Koordinovaná tvorba oborových informačních  543  0  MŠMT 
bran pro oblast výzkumu : koordinace, hudba, 
knihovnictví a informatika 
Interní archiv Ruského historického zahraničního 
archivu  454  0  GA 
Vytvoření virtuálního badatelského prostředí  2 750  0  MK 
pro zpřístupnění a ochranu digitál. dokumentů 
Budování vzájemně kompatibilních informačních  1 192  430  MK 
systémů pro přístup k heterogenním inf.zdrojům 
a jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné 
informační brány 
Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně  2 204  1 500  MK 
a konzervaci písemných památek 
Budování databáze rukopisných a tištěných 
hudebních pramenů uložených ve sbírkách  450  0  MK 
na území Čech a Moravy 
Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných  1 585  0  MK 
dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru 
Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako  905  0  MK 
součásti národního kulturního dědictví 
Digital Preservation Europe (DPE)  662  0  EU 
Visual Contextualisation of Digital Content 
(VICODI)  300  EU 
Modular Extension for Modulating Online Resources  401  0  EU 
(TELMEMOR) 
celkem za všechny poskytovatele  22 712  1 930 

A. VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY 
Popis jednotlivých projektů viz www.nkp.cz. 

1.Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních 
dokumentů 
Doba řešení: 2004 – 2010 
Hlavní řešitel: Adolf Knoll 
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR 
URL: http://digit.nkp.cz

http://www.nkp.cz/
http://digit.nkp.cz/
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Existující  digitální  knihovny  Manuscriptorium  (http://www.manuscriptorium.com)  a 
Kramerius (http://kramerius.nkp.cz) jsou rozvíjeny novými technologiemi za účelem dosažení 
co  největšího  komfortu  uživatelů.  Záměr  se  zabýval  zdokonalením  a  vytvořením  nových 
nástrojů  pro  spolupráci  institucí  přispívajících  do  Manuscriptoria,  jako  jsou  uživatelsky 
přívětivý  program  pro  přípravu  validních  XML  dokumentů  nebo  tzv.  Manuscriptorium 
kandidátů,  umožňující  online  zavedení  nových  digitalizovaných  rukopisů  do  digitální 
knihovny. Velké  úsilí  bylo  věnováno mezinárodnímu  rozšíření Manuscriptoria,  které  by  se 
mělo projevit v novém evropském projektu z programu eContentplus. 

2.  Budování  vzájemně  kompatibilních  informačních  systémů  pro  přístup  k 
heterogenním  informačním  zdrojům  a  jejich  zastřešení  prostřednictvím  Jednotné 
informační brány. 
Doba řešení: 20042010 
Hlavní řešitel: Bohdana Stoklasová 
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR 
URL: http://www.jib.cz 

Informační  systémy  pro  přístup  k  heterogenním  informačním  zdrojům  jsou  navzájem 
propojovány  tak,  aby  bylo  možné  je  zastřešit  pomocí  Jednotné  informační  brány  a  aby  se 
navenek pro koncového uživatele chovaly  jako systém  jediný. V roce 2006 byl přidán nový 
dílčí  cíl  zaměřený  na  tvorbu  důvěryhodného  digitálního  úložiště,  vznikla  tematická  mapa 
fondů a proběhl rozsáhlý výzkum v oblasti vícejazyčného vyhledávání v přirozeném jazyce. 

3.  Výzkum  a  vývoj  nových  postupů  v ochraně  a  konzervaci  vzácných  písemných 
památek 
Doba řešení: 20052011 
Hlavní  řešitel:  Jiří  Vnouček  (do  dubna  2005), Magda  Součková  (duben  –  prosinec  2005), 
Jerzy Stankiewicz (20062011) 
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR 

Záměr je zacílen na zkvalitnění ochrany písemných památek, zlepšení klimatických podmínek 
uložení  sbírek  vč.  aplikace  ochranných  obalů.  Současně  je  řešena  problematika  barevných 
vrstev iluminovaných rukopisů a problematika konzervačních činidel pro kolagenní historické 
materiály. Proběhly též další práce spojené s řešením problematiky kyselého papíru knižního 
bloku. Současně byla věnována pozornost problematice dlouhodobého ukládaní novodobých 
fondů  bez  přístupu  kyslíku.  Na  základě  dobré  zkušenosti  s technologií  vakuového  balení 
z povodní  v  Praze  v  roce  2002  se  Národní  knihovna  rozhodla  prozkoumat  možnosti  a 
perspektivy  vakuového  balení  jako  jednoho  ze  způsobů  bezpečného  uložení  knihovních 
fondů.  Dále  pokračovaly  průzkumy  fondů  a  měření  kontaminace  prostor  knihovních 
depozitářů. 

B. PROGRAMOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE 

B.I.  N á r o d n í  projekty 

1.Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací 
kyselého papíru 
Doba řešení: 2006  2010 
Hlavní řešitel: Jiří Polišenský 
Finanční podpora: Ministerstvo kultury
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V r. 2007 byla v rámci řešení projektu zpracována analýza  implementace  formátu METS do 
Systému Kramerius a provedeny úpravy systému. Pro oblast technických a administrativních 
metadat byl využit formát PREMIS, pro obrazové soubory formát MIX. Těmito úpravami se 
standardizace procesu digitalizace novodobých dokumentů přiblížila mezinárodním aktivitám 
a  současně  se  vytvořily  podmínky  pro  pořízení  některé  z vyvíjených  aplikací  pro 
dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů, které formáty METS a PREMIS využívají jako 
své nativní standardy (DIAS, Kronos, DigiTool, atd.). 

2. Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako součásti národního kulturního 
dědictví 
Doba řešení: 2006  2011 
Hlavní řešitel: Ludmila Celbová 
Finanční podpora: Ministerstvo kultury 

Rámcovým  cílem  projektu  je  hlouběji  se  zabývat  aspekty  ochrany  a  trvalého  zpřístupnění 
webových  zdrojů,  a  to  jak  z hlediska  vývoje  informačních  technologií,  tak  i  z hlediska 
legislativního. V prvním roce řešení si řešitelé vytkli za cíl provést analýzu aktuálního stavu 
problematiky  trvalé  ochrany  a  zpřístupňování webových  zdrojů  ve  světě,  hlavně  z hlediska 
informačních technologií. V legislativních otázkách se zaměřili na aktivní účast při přípravě 
novely Autorského zákona a její aplikaci pro zpřístupnění dat z archivu. 

3. Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve 
sbírkách na území Čech a Moravy 
Doba řešení: 2006  2011 
Hlavní řešitel: Zuzana Petrášková 
Finanční podpora: Ministerstvo kultury 

Obě  řešitelská  pracoviště  (Národní  knihovna  ČR  a  Moravské  zemské  muzeum  v Brně) 
navázala  na  výsledky  projektu  řešeného  v letech  2000–2004.  Bylo  zpracováno  několik 
hudebních sbírek: pozůstalost Dr. L. Hornova, sbírka kantorského rodu Hübnerů z Dlouhého 
Mostu,  sbírka  z Heraldic  u  Třebíče,  z Bystrého  u  Poličky,  z kostela  sv.  Jakuba  v Nových 
Hvězdicích a z farního kostela v HodonicíchTasovicích. 

4. OCLC FirstSearch Service 
Doba řešení: 2004 – 2008 
Hlavní řešitel: Hanuš Hemola 
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Zpřístupnění  služby  OCLC  FirstSearch  s  plnými  texty  v  konsorciu  sedmnácti 
nejvýznamnějších  českých  knihoven  tak,  aby  uživatelé  ze  sféry  výzkumu  a  vývoje  získali 
rovnoměrný  přístup  k  této  službě  ve  všech  regionech České  republiky  s  přímou  vazbou na 
meziknihovní služby. 

5. Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory 
Doba řešení: 2004  2008 
Hlavní řešitel: Hana Nová 
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Pokračování  multilicenčního  přístupu  a  využívání  databází  EBSCO.  Pro  49  knihoven 
zapojených  do  projektu  je  zajištěn  přístup  do  dvou  nejdůležitějších  databází    Academic
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Search  Premier  a  Business  Source  Premier.  Kromě  toho  firma  EBSCO  zpřístupnila  jako 
bonus některé další databáze. 

6. Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, 
hudba, knihovnictví a informatika 
Doba řešení: 20042008 
Hlavní řešitel: Bohdana Stoklasová 
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Byl  zahájen  rutinní  provoz  oborové  brány  KIV  (Knihovnictví  a  informační  věda)  a  byla 
dokončena oborová brána MUS (Musica) a připravena k zahájení poloprovozu. 

7. Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu 
Doba řešení: 2004  2008 
Hlavní řešitel: Miroslav Ressler 
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
URL: http://knihovnam.Národní knihovna ČRp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/ElZdroje.htm 

Cílem  projektu  je  zkvalitnění  informačního  zabezpečení  řešení  výzkumných  úkolů  na 
vysokých školách a informačních institucích zajišťujících vzdělávání a výchovu informačních 
pracovníků. Byl zajištěn přístup do databází LISA, ELIS, ISTA a Library Literature & Info 
Sciences Fulltext. Plné texty z časopisů licenční databáze Library Literature & Info Sciences 
Fulltext,  EBSCO  jsou  přístupny  v Elektronické  knihovně  časopisů  (EZB)  a  oborové  bráně 
knihovnictví a  informační vědy KIV. K databázím  jsou na webových Národní knihovny ČR 
zpřístupněny příručky a pravidelně se konají školení pro odborné pracovníky a studenty. 

B.II. M e z i n á r o d n í  projekty 

1. DPE (Digital Preservation Europe) 
Doba realizace: 20062008 
Hlavní  řešitel:  Seamus  Ross,  Humanities  Advanced  Technology  and  Information  Institute 
(HATII), University of Glasgow, Skotsko, Velká Británie 
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Bohdana Stoklasová a Adolf Knoll 
Finanční podpora: 6. rámcový program 
URL: http://www.digitalpreservationeurope.eu 

DigitalPreservationEurope  (DPE)  podporuje  spolupráci  mezi  mnoha  existujícími  národními 
iniciativami  v  Evropském  výzkumném  prostoru.    DPE  má  za  cíl  zlepšit  koordinaci  a 
spolupráci stávajících aktivit za účelem efektivní ochrany digitálních dat. Jde především o 
zvýšení  zájmu  o  ochranu  digitálních  dat,  podnícení  schopnosti  členských  zemí  pracovat 
společně  a  obohatit  tak  aktivity  v  této  oblasti  v Evropě,  zavést  certifikační  standardy  pro 
procesy  ochrany  digitálních  dat  a  umožnit  na  nich  založený  audit,  rozvíjet  dovednosti  v 
oblasti  prostřednictvím  školení,  umožnit  koordinaci  výzkumu  a  výměnu  odborníků, 
vypracovat plán dalšího výzkumu a prosazovat jej a pomoci občanům i odborníkům v poznání 
ústřední  role,  kterou  ochrana  digitálních  dat  hraje    v  jejich  životě  a  práci.  V roce  2006 
zpracovala Národní knihovna ČR v rámci projektu DPE Dissemination Plan, základ Market 
and  Technology  Trends  Analysis  a  věnovala  se  obsahové  správě  website  DPE.Finanční 
prostředky zatím čerpány nebyly.

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/ElZdroje.htm
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2. Modular Extensions for Modulating Online Resources (TELMEMOR) 
Doba řešení: 2005 – 2007 
Hlavní řešitel: Elizabeth Niggemann, Deutsche Bibliothek, Frankfurt a. Main – Leipzig – 
Berlin 
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll 
Finanční podpora: 6. rámcový program 

Projekt  se  zabýval  zapojením  národních  knihoven  nových  členských  zemí  do  Evropské 
knihovny  TEL  (The  European  Library  –  http://theeuropeanlibrary.org)  a  zároveň  provádí 
průzkum  úrovně  výzkumu  a  vývoje  v těchto  institucích  a  jejich  technologické  úrovně  (viz 
více  na  http://www.telmemor.net).  Zaujaly  především  výsledky  tohoto  průzkumu  ve  všech 
evropských  národních  knihovnách  CENL.  Většina  národních  knihoven  nových  členských 
zemí se stala spoluprovozovateli TEL, zbývající se připojují počátkem roku 2007. 
doba realizace: 2005 – 2007 

3. Visual Contextualisation of Digital Content (VICODI) 
Doba řešení: 2002 – 2004 
Finanční podpora: Evropská komise, 5. rámcový program 

Projekt se zabýval vytvořením předpokladů pro evropský historický web za využití pořádání 
znalostí na základě přístupu z hlediska ontologií a za použití technologie vizuální geografické 
kontextualizace. 

Poznámka k výše uvedeným projektům: 
U projektu  VICODI byly v souladu se smlouvou dočerpány v r.2007 zbylé finanční 
prostředky. 

6. Výdaje a náklady na financování programů reprodukce majetku vedených 
v ISPROFIN (v  Kč) 

A. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 
ISPROFIN 234112 

číslo akce  název akce  náklad neinvestiční  výdaj investiční 
2341120135  rekonstrukce traktu Karlova  0  37 647 479 
2341120136  oprava pláště Klementinum  18 706 000  0 
2341120216  umělecké kopie  0  650 000 

2341120177 
obnova majetku pro postižené 
knihovny  1 762 186  0 

2341120193  centrální datové úložiště  1 512 714  0 
2341120155  architektonická soutěž  0  23 466 580 
celkem 234112  21 980 900  61 764 059

http://theeuropeanlibrary.org/
http://www.telmemor.net/
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B. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví  ISPROFIN 434313 

akce  název akce  náklad neinvestiční  výdaj investiční 
výkupy předmětů 
kulturní hodnoty 

výkup 2. části trezorového fondu 
klášterní knihovny v Teplé  36 947 000  0 

zabezpečení 
objektu  Centrální depozitář Hostivař  0  536 000 
celkem 434313  36 947 000  536 000 

C. Program péče o národní kulturní poklad ISPROFIN 134120 

číslo akce  název akce  náklad neinvestiční  výdaj investiční 
134123002  revitalizace Klementina  0  8 767 180 
celkem  134123  0  8 767 180 

7.  Dotace a návratné finanční výpomoci 

NK není ze zákona oprávněna poskytovat dotace ani návratné finanční výpomoci. 

8.   Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

Jedná  se  o  programy  a  projekty  výzkum  a vývoj  a  projekty mezinárodní  spolupráce.  Jejich 
soupis a přehled o čerpání finančních prostředků viz příloha č. 5. 

9.  Spolupráce se zahraničím 
Roční  poplatek  za  členství  v mezinárodních  i  tuzemských    organizacích  za  r.2007  dosáhl 
částky  347 903,98  Kč.  Členství  v mezinárodních  organizacích  přináší  pro  NK  ČR  lepší 
možnost  uplatňovat  svůj  vliv  na  mezinárodním  poli,  ať  jde  o  všeobecnější  nevládní 
organizace  jako  IFLA    nebo  CENL  či  LIBER  (důležité  pro  koordinaci  postupů  v oblasti 
zpřístupnění   a ochrany sbírek) nebo úzce specializované,  jako jsou TEI konsorcium, ICAU, 
EROMM nebo CERL,  kde  nám členství  umožňuje  základní  využití  databází  a  technických 
prostředků,  jako  jsou  například  platforma  TEI  (Text  Encoding  Initiative)  pro  strukturaci 
historických  plných  textů,  registr  digitalizovaných  a  mikrofilmovaných  titulů  k optimální 
koordinaci  zpřístupnění  a  záchrany  ohrožených  dokumentů  nebo  spoluúčast  na  budování  a 
využití evropské a celosvětové databáze starých tisků resp. Portál pro zpřístupnění rukopisů 
(CERL). Další konsorcia vznikla proto, aby bylo moci výhodně zpřístupnit světové databáze a 
elektronické  zdroje  (v  tomto  případě mnohem  levněji,  než  kdybychom  si  kupovali  přístupy 
sami).  V neposlední  řadě  se  díky  členství  v těchto  organizacích  a  také  díky  mezinárodním 
vystoupením  našich  expertů  na  konferencích  a  seminářích  zvyšuje  naše  šance  zúčastnit  se 
aktivně  evropských  programů,  což  přináší  další  finanční  prostředky  na  řešení  daných 
úkolů.



21 

Viz  příloha  č.  6    Členství  NK    v  domácích  a  zahraničních  organizacích  a  účast  na 
projektech. 

10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a na služební cesty 

Pracovní  cesty  jsou  nedílnou  součástí  činnosti  NK  ČR.  Jimi  se  zapojujeme  aktivně  do 
mezinárodních  projektů  a  do  činností mezinárodních  nevládních  a  vládních  organizací. Mj. 
prezentujeme výsledky své činnosti včetně výsledků dosažených v oblasti výzkumu a vývoje. 
Většina  zahraničních  cest  byla  uskutečněna  v rámci  EU,  resp.  EEA,  což  dokládá  dosažení 
žádoucí úrovně evropské spolupráce. 
Náklady  na  zahraniční  cestovné  vč.  pojištění  byly  2 699 193,48  Kč.  Výdaje  byly  hrazeny 
z příspěvku na provoz, z účelových dotací MK, MŠMT, EU ,GA a dalších zdrojů. 
V roce 2007 se uskutečnilo celkem 177 zahraničních pracovních cest zaměstnanců NK ČR (o 
40  více  oproti  loňskému  roku,  tj.  nárůst  téměř  o  čtvrtinu!). Dle  účelu  se  jednalo  o  studijně 
pracovní cesty, účast na konferencích, seminářích, veletrzích, školeních. 
Celkem uskutečněny  cesty  do  36  zemí  (z toho  1 SC byla  kombinovaná): Velká Británie  (3 
služební cesty), Belgie (3 SC), SRN (23 SC), Polsko (19 SC), Slovensko (31 SC), Bulharsko 
(1 SC), Řecko (1 SC), Nizozemí (5 SC), Lucembursko (4 SC), Švýcarsko (3 SC), Francie (6 
SC), Rakousko (14 SC), Maďarsko (2 SC), Slovinsko (1 SC), Chorvatsko (5 SC), Srbsko (1 
SC),  Rumunsko  (3  SC),  Bosna  a  Hercegovina  (2  SC),  Rusko  (5  SC),  Ukrajina  (1  SC), 
Lotyšsko (3 SC), Estonsko (1 SC), Litva (4 SC), Španělsko (4 SC), Portugalsko (1 SC), Itálie 
(4 SC), Čína (3 SC), USA (4 SC), Dánsko (2 SC), Švédsko (7 SC), Finsko (1 SC), Norsko (1 
SC), Island (3 SC), Indie (1 SC), Argentina (1 SC, JAR (3 SC).  NK  ČR  plně  ze  svého 
rozpočtu hradila 98 SC (z toho 44 v rámci výměny s partnerskými zahr. knihovnami), 76 SC 
bylo  uhrazeno  kompletně  nebo  částečně  z grantových  prostředků,  2  SC  uhradil  zahraniční 
partner,  1  SC  byla  uhrazena  z prostředků  MK  ČR.Nejvíce  –  116  osob  –  se 
zúčastnilo konferencí,  seminářů  a  školení,  18  osob  se  zúčastnilo  mezinárodních  knižních 
veletrhů, 43 studijněpracovních krátkodobých pobytů.  Na  pracovní/studijní  pobyty  bylo 
v pokojích  pro  hosty  v budově  Klementina  ubytováno  celkem  87  hostů,  z toho  42  osoby 
v rámci  spolupráce  na  základě  smluv  o  výměně  odborníků  ze  zahraničních  partnerských 
knihoven  (z  Ruska,  Polska,  Slovenska,  Slovinska,  Chorvatska,  Bulharska,  Maďarska, 
Lotyšska). 
Cestovní  zprávy  z nejvýznamnějších  služebních  cest  jsou  vystaveny  na  adrese 
http://www.nkp.cz/.  Informace  o mezinárodních  konferencích  je  uvedena  vždy  ve  zprávě  o 
zahraničních služebních cestách též na adrese http://www.nkp.cz/. 
Seznam  cestovních zpráv přiložen,viz příloha č.7  Cestovní zprávy 2007. 

11.  Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 

Údaje o prostředcích převedených do  rezervního  fondu Ministerstva kultury ČR v minulých 
letech a jejich použití v hodnoceném roce 
Následující tabulka popisuje využití takto převedených prostředků.

http://www.nkp.cz/
http://www.nkp.cz/
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1. Prostředky převedené v r.2006 do RF MK a uvolněné v r.2007 

NEINVESTICE 

číslo akce  název akce 
převod do RF MK 

k 31.12.2006 
uvolněno z RF MK 

v r.2007 

2341120135 
rekonstrukce 
traktu Karlova  1 000 000,00  0,00 

2341120136 
oprava pláště 
Klementinum  18 000 000,00  0,00 

2341120177 
odstraňování 
povod.škod  1 762 186,00  1 762 186,00 

2341120193 
centrální datové 

úložiště  1 512 714,00  1 512 714,00 
celkem  22 274 900,00  3 274 900,00 

INVESTICE 

číslo akce  název akce 
převod do RF MK 

k 31.12.2006 
uvolněno z RF MK 

v r.2007 

2341120135 
rekonstrukce 
traktu Karlova  17 941 479,00  37 647 479,00 

2341120136 
oprava pláště 
Klementinum  706 000,00  0,00 

2341120155 
architektonická 

soutěž  2 166 100,00  1 467 100,00 
celkem  20 813 579,00  39 114 579,00 

2. Prostředky převedené v r.2007 do RF MK 

NEINVESTICE 

Akce č.CZ0029, FM EHP/Norsko 
převod do RF MK 
k 31.12.2007 

Záchrana neperiodických bohemikálních 
dokumentů 19.st. ohrožených degradací 
papíru: 
1. spolufinancování projektu  718 572,54 
2. předfinancování projektu  3 592 000,56 
celkem  4 310 573,10 

INVESTICE 

číslo akce  název akce 
převod do RF MK 

k 31.12.2007 
1341230002  revitalizace Klementina  28 253 820,00
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11.1 Prostředky uvolněné v r. 2007 z rezervního fondu MK ČR (dále RF MK ČR) 
V r. 2007 byly NK ČR uvolněny investiční prostředky v objemu 37 647 479 Kč převedené 
v závěru  r.2006  do  RF  MK  z  akce  234112–0135  Rekonstrukce  objektu  Karlova  a  akce 
2341120136 Oprava obvodového pláště Klementina.  V závěru roku 2006 byly převedeny do 
RF  MK  z uvedených  akcí  neinvestiční  prostředky  19 000 000  Kč  a  investiční  prostředky 
18 647 479  Kč,  celkem  37 647 479  Kč.  Na  žádost  NK  ČR  na  začátku  roku  2007  byly 
převedené prostředky uvolněny pouze na akci Rekonstrukce objektu Karlova  jako  investiční 
výdaje byly v plné výši vynaloženy. Na akci č.2341120136 Oprava obvodového pláště  byly 
rozpočtovou  úpravou  č.  17  ISPROFIN,  program  Podpora  reprodukce  majetku  státních 
kulturních zařízení,  uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 18 706 000 Kč. 
Převedená a uvolněná  investiční částka 2 166 100 Kč na  akci 234112–0155 architektonická 
soutěž  byla  v průběhu  roku  2007  snížena  o  699 000 Kč;  snížená  částka  1 467 100 Kč  byla 
plně vyčerpána. 

V roce 2007 byly uvolněny a použity neinvestiční prostředky ve výši 1 762 186  Kč  na akci 
234112–0177 Činnosti  pro  postižené knihovny  a  neinvestiční  částka 1 512 714 Kč na  akci 
234112– 0193 Centrální datové úložiště. Obě akce byly v tomto roce ukončeny. 

11.2  Na konci roku 2007 převedla NK ČR do rezervního fondu MK ČR z  akce 134123 
0002  z bank.  účtu    90885535011/0710    částku  28 253 820  Kč  investiční  individuální 
dotace). Z bank. účtu  482985535011/0710    částku 718 572,54 Kč (neinvestice – Podpora 
záchrany,  obnovy  a  revitalizace  kulturních  památek  –  FMEHP/Norsko,  akce  CZ0029   
spolufinancování)  a  z bank.účtu  358085620247/0100  částku  3 592 000  Kč  neinvestice  – 
Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – FMEHP/Norsko, akce CZ0029 
– předfinancování ze státního rozpočtu). Celkem na akci CZ0029 převedeno 4 310 573,10 Kč. 
Uvedené částky byly převedeny na účet rezervního fondu MK ČR dle přípisu ekonomického 
odboru MK. Avíza o platbě byla zaslána. 

12. Přehled jiných (hospodářských činností) 

Ve Statutu NK ČR jsou zřizovatelem schváleny jiné (hospodářské) činnosti a to 1.digitalizace 
a  přenos  dokumentů  na  mikrofilmy  a  2.mechanická  očista  fondů.  Na  obě  činnosti  jsou 
vystaveny živnostenské listy. 

13. Hospodářský výsledek 
Zlepšený hospodářský   výsledek NK ČR k 31.12.2007   činí po zdanění celkem 938 302,41 
Kč.  Je  tvořen  ziskem z  hlavní  činnosti  ve  výši 907 321,31  Kč   a  ziskem  z  hospodářské 
činnosti  30 981,10  Kč.  NK  ČR  podala  návrh    přidělit  zlepšený  hospodářský  výsledek  do 
rezervního fondu (187 660,48 Kč) a do fondu odměn (750 641,93 Kč). 

13.1  Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění   hlavní činnost 
Zlepšený hospodářský výsledek 907 321,31 Kč byl docílen úspornými opatřeními v průběhu 
roku 2007, kdy správci rozpočtových položek kladli důraz na efektivní, hospodárné a účelné 
vynakládání přidělených rozpočtových prostředků a aktivním přístupem ke zvyšování výnosů
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z vlastní činnosti. Finanční krytí fondu reprodukce majetku umožnilo použít prostředky FRM 
jako  doplňkového  zdroje  financování;  prostředky  v objemu  4  800  tis.  Kč  byly  použity  na 
opravu  a  údržbu  budov,  se  kterými  je  NK    ČR  příslušná  dle  zákona  č.  219/2000  Sb., 
hospodařit.      V návrhu  rozpočtu  na  rok  2007  byly  uplatněny  očekávané  příjmy  z prodeje 
nemovitého státního majetku (pozemky) ve výši 3 709 tis. Kč. Příjem z prodeje nemovitého 
majetku  byl  realizován,  úspornými  a  efektivním  hospodařením  nejen  s těmito  prostředky  a 
snahou získat  vyšší vlastní výnosy byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek. 
Na doporučení daňového poradce uplatnila NK ČR daňové odpisy z reprodukční pořizovací 
ceny národní kulturní památky Klementinum, daňová povinnost byla optimalizována. 
Prostředky přijaté ze státního rozpočtu i prostředky získané činností NK ČR byly v průběhu 
roku  vynakládány  efektivně  a  hospodárně  s cílem  dosáhnout  maximálních  úspor  a  pouze 
k účelům, na které byly určeny. 

V ý n o s y z hlavní činnosti 

Tržby za vlastní výrobky –  rozpočet byl překročen o 61% (více než 700 tis.Kč). Největší 
podíl  na  vyšších  tržbách  jsou  tržby  za  publikace  a  jiné  doprovodné  materiály  k výstavám 
pořádaným v Galerii Klementinum.Nosná výstava r.2007 je výstava Kodex Gigas pořádaná 
od 10.9.2007. 
Tržby z prodeje služeb – skutečnost je o 1 579 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet. 
Na  tomto  účtu  jsou  mimo  jiné  účtovány  tržby  ze  vstupného  do  Galerie  Klementinum, 
velikého  zájmu  se  těší  výstava  Kodex  Gigas,  kterou  shlédlo    do  konce  roku  42  958 
návštěvníků. Tržby od registrovaných uživatelů NK jsou na stejné úrovni jako v r.2006. 
V průběhu  roku  se  podařilo  uzavřít  smlouvy  na  krátkodobé pronájmy  nemovitého majetku 
(do 48 hodin)  a po jednání s některými nájemci zvednout i výnosy z dlouhodobých nájmů. 
Změna stavu zásob – v posledním čtvrtletí r.2007 byla na sklad publikací a doprovodných 
materiálů k výstavám naskladněna produkce, tím vzrostl zůstatek na tomto účtu. 
Zúčtování fondů   bylo rozpočtováno v objemu fond rezervní 6 300 tis. Kč, z toho použito 
2 045 975,65  Kč.    Nespotřebovaný  zůstatek  rozpočtovaný  na  krytí  potřeb  a  převedený  do 
výnosů  byl  vrácen  zpět.  Použití  fondu  reprodukce  majetku  jako  doplňkového  zdroje  bylo 
rozpočtováno ve výši 10 000 tis. Kč,  použito 4 800 000 Kč (zdůvodnění v odstavci náklady, 
z FRM  použito  27 594 524,64  Kč  na  investiční  výdaje).  Použití  fondu  odměn  v souladu  s 
předpisy rozpočtováno nebylo, použito na překročení platů a účtováno do nákladů i na účet 
648 je 1 131 242 Kč. Celkem je na účet 648 zaúčtována částka 7 977 217,65 Kč. 
J iné ostatní výnosy – tato položka výrazně pozitivně ovlivnila hospodářský výsledek. Jsou 
zde zaúčtovány výnosy z reklamního plnění    a  jednorázový příjem z prodeje reprodukčních 
práv. 
Dotace – na účtu 691 je v souladu s účetními předpisy zaúčtován provozní příspěvek i dotace 
od všech poskytovatelů. V účetnictví  jsou dotace i náklady k nim sledovány na oddělených 
analytických účtech resp. střediscích. Použití prostředků RF MK, kdy NK odvedla nepoužité 
prostředky v závěru roku 2006 do rezervního fondu MK a MK následně uvolnilo v r.2007, je 
zde účtováno též. 

N á k l a d y na hlavní činnost 

Spotřeba  materiálu  –  rozpočet  byl  dodržen,  použití  FRM  jako  doplňkového  zdroje 
financování pořízení DDHM nebylo u tohoto nákladu potřeba. 
Energie  –  spotřeba  energie  v areálu  Klementina  a  v Centrálním  depozitáři  Hostivař  byla 
z důvodu  příznivých  klimatických  podmínek  v r.2007  nižší  než  byl  plánovaný  náklad  na 
energie.
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Opravy a údržba – v průběhu  jednotlivých akcí plánovaných z FRM byl  změněn původní 
stavební záměr  oprav  a údržby na investice (rekonstrukce, technické zhodnocení). Některé 
opravy  byly  hrazeny  z účelových  dotací  např.  oprava  pláště  Klementina  18 706  tis.  Kč. 
V souvislosti s nižšími náklady na tuto položku je  i nižší čerpání fondu reprodukce majetku 
jako doplňkového zdroje financování oprav a údržby. 
Cestovné –  finanční plán byl překročen o 8% (232 tis. Kč) z důvodu nárůstu cen na  jízdní 
výdaje  a  letenky  i  nároků  na  stravné.  NK  je  členem  v mezinárodních  a  národních 
organizacích a  institucích, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje Českou republiku. 
Dále  se  účastní  jednáních  na  konsorciích  na  zpřístupnění  elektronických  informačních 
zdrojů. Tyto aktivity znamenají však značné výdaje z provozního rozpočtu na cestovné. 
Náklady  na  reprezentaci  –  jsou  zaúčtovány  v částce  540 392,00  Kč,  což  představuje 
čerpání o 50% vyšší než rozpočet. Výdaje vzrostly v souvislosti s aktivitami vedení NK jako 
např.  výstavba  nové  budovy  NK,  revitalizace  Klementina,  získávání  sponzorů,  prezentace 
NK mimo Prahu v ostatních městech  ČR. 
Ostatní  služby  –  některé  služby  původně  zahrnuté  v plánu  byly    v souladu  s účelem 
poskytnutí   hrazeny z  dotací   od všech poskytovatelů. Vedení NK vždy v návrhu rozpočtu 
poukazuje  na nesystémovost tohoto postupu a žádá o posílení příspěvku na provoz na úhradu 
statutárních  činností  jako  např.  vazba,  přístup  k internetu  a  jiným  placeným  informačním 
zdrojům. 
J iné  ostatní  náklady  –  na  tomto  účtu  byly  rozpočtován  předpokládaný  příjem  z prodeje 
nemovitého státního majetku 3 709 tis. Kč. Tyto prostředky byly po realizaci prodeje z účtu 
jiné  ostatní  náklady  převedeny  ve  prospěch  jiných  nákladových  účtů.  Díky  příjmům 
z prodeje  nebyly  čerpány    původně  rozpočtované  prostředky  FRM  jako  doplňkový  zdroj 
financování. 
Odpisy  dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  –  v rozpise  schváleného 
rozpočtu byla plánována částka 17 869  tis. Kč,  skutečné účetní odpisy  (17 683 514,06 Kč) 
jsou    nižší  z důvodu,  že  v plánu  bylo  již  počítáno  s technickým  zhodnocením  centrálního 
datového úložiště (CDÚ). NK uspěla se žádostí o  investiční dotaci na technické zhodnocení 
CDÚ v 2.kole  programu VISK, konkrétně VISK 4. Investiční dotace byla přidělena až ve 4. 
čtvrtletí 2007; výdaj je zaúčtován na účtu 042. 
Daň z příjmů právnických osob – plánovaná částka 3 500 tis. Kč , skutečnost 3 512 820,00 
Kč. Při výpočtu daně byly využity všechny zákonné postupy vedoucí k optimalizaci daně. 

13.2  Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění   hospodářská činnost 
Byly  realizovány  zakázky  na mechanickou  očistu  knihovního  fondu  a  na mikrofilmování. 
Výnosy  jsou  zaúčtovány  ve  výši  37 765,50,    náklady  k těmto  zakázkám  jsou  6 784,40 Kč  . 
Zisk je  30 981,10 Kč.
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h) 
Údaje o hlavních skupinách př íjemců služeb zpracovatele, které využívají 
výsledky jeho  práce 

Uživatelé Národní knihovny České republiky 

NK poskytuje své služby několika základním uživatelským skupinám: 
1.  Knihovnám  a  informačním  institucím  –  základní  poradenský  servis  v rámci 

statutárních působností NK – zejména Institut knihovnictví a další odborné útvary NK 
pro  oblast  doplňování,  zpracování,  ochrana  a  správa  knihovních  fondů  a  služby 
uživatelům knihoven. 

2.  Vydavatelům  –  pro  oblast  mezinárodních  registračních  systémů  ISBN,  ISMN, 
legislativy povinného výtisku, katalogizace v knize a další. 

3.  Registrovaným uživatelům – poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb ve smyslu knihovnické legislativy, statutu NK a Knihovního řádu NK. 

4.  Široké veřejnosti – nespecifikovaná skupina návštěvníků NK (Galerie Klementinum) 
jako  místa  kulturních  a  vzdělávacích  akcí  a  významného  historického  objektu 
v centru Prahy. 

NK  v roce  2007  prošlo  587  tisíc  návštěvníků,  z toho  přes  400  tisíc  uživatelů  využilo 
základních knihovnických a informačních služeb (zpravidla registrovaní uživatelé knihovny). 
Téměř  30%  roční  návštěvnosti  připadlo  na  širokou  veřejnost  –  návštěvy  kulturních  a 
vzdělávacích akcí, výstav a prohlídek historických prostor knihovny. Více než 7 a půl milionu 
návštěv  však  uskutečnili  naši  uživatelé  prostřednictvím  webových  stránek,  jednotlivých 
portálů a bází dat. Ze všech webových stránek knihovny je navštěvována nejčastěji její hlavní 
doména    nkp.cz  . V průběhu  roku 2007 NK registrovala  v bázi uživatelů 25  tisíc aktivních 
uživatelů. Během roku bylo vystaveno pro individuální uživatele 8 tisíc nových čtenářských 
průkazů. Dále v systému meziknihovních služeb a dodávání dokumentů NK eviduje přes 1200 
knihoven a informačních institucí z ČR i ze zahraničí. 
Struktura  registrovaných  uživatelů  podle  vzdělání  – NK může  sledovat  některé  údaje  o 
uživatelích pouze na základě jejich dobré vůle, zpravidla kolem 10% registrovaných uživatelů 
je  ochotno  tato  data  poskytnout.  Při  šetření  „Jak  hodnotíte  služby Národní  knihovny  ČR?“ 
z přelomu roku 2006/2007 se k vysokoškolskému vzdělání hlásilo cca 91% respondentů. 

a.  Vědečtí, výzkumní a vědecko pedagogičtí pracovníci 15,7 % 
b.  Uživatelé s ukončeným VŠ vzděláním 18,7 % 
c.  Studenti VŠ 56,3 % 
d.  Střední a vyšší vzdělání 5,9 % 
e.  Student vyšší školy 0,9 % 
f.  Student střední školy 0,7 % 
g.  Ostatní 1,8 % 

i) 
Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem 

Web NK: http://www.nkp.cz a příloha č. 8 Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí 
informace o působnosti Národní knihovny ČR jako státní příspěvkové organizace 
Výroční zpráva Národní knihovny ČR za rok 2007

http://www.nkp.cz/
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j) 
Přehled  zř ízených  a  ř ízených  organizačních  složek  státu  a  př íspěvkových 
organizací 

Netýká  se NK; Národní  knihovna  ČR  je  státní  příspěvková  organizace  zřízená  organizační 
složkou státu Ministerstvem kultury ČR. 

Mgr. Vlastimil Ježek 
generální ředitel NK ČR 

zpracovala : Ing. Dagmar Růžičková, ředitelka ekonom. a personál.odboru NK ČR 
Praha, březen 2008 

Seznam př íloh: 

1.  Provozní doba 
2.  Organizační struktura 
3.  Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2007 

Rozvaha (bilance) sestavená k 31.12.2007 
4.   Přehled rozpočtových úprav 
5.  Přehled čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované 

z rozpočtu EU v r.2007 
6.  Členství NK  v domácích a zahraničních organizacích a účast na projektech 
7.   Cestovní zprávy 
8.  Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace o působnosti Národní knihovny 

ČR jako státní příspěvkové organizace


















