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Roční zpráva za rok 2005 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 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 
a odborných pracovišť, a to především v oblasti společenských věd, přírodních věd, kultury a 
umění se zvláštním zřetelem na bohemikální dokumenty,
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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 personální údaje  viz  příloha č. 3 viz tabulka podle přílohy č. 1 k vyhl. 323/2005 Sb 

e) 
Údaje o majetku 

Účetní metoda odpisování viz příloha č. 4 Odpisový plán 

Převody nemovitostí 
V roce 2005 NK provedla následující převody nemovitostí: 

•  budova Staré Město čp. 219 na parcele 179 (bezúplatný převod nemovitosti v Liliové 
ulici na Národní památkový ústav). 

•  býv. kostel sv. Michala čp. 662 a 653 na parcele č.  417 a  413/1 (prodej společnosti 
Michal Praha, spol. s r.o.). 

Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti  viz příloha č. 5 

f) 
Zpracovaná  tabulka  č.  2  k vyhl.  323/2005  Sb.,  viz  příloha  č.  6    Přehled  rozepsaných 
závazných ukazatelů 

g) 
Hodnocení a analýza údajů zaměřená na : 

1.1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných 
ukazatelů v průběhu roku 

V roce 2005 bylo zřizovatelem tj. MK  provedeno celkem 24 rozpočtových úprav. 

Příspěvek na provoz byl poskytnut jako závazný ukazatel ve schváleném rozpise rozpočtu 
ve výši 192 272 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace k 31.12.2005 v § 3314, 3317 a 3380 
byly poskytnuty celkem v objemu 58 995 tis. Kč . 
Jednotlivými úpravami  byly postupně přidělovány účelové neinvestiční prostředky  na 
následující činnosti: 
Navýšení  prostředků na platy,  zákonné  sociální  pojištění  a  zákonné  sociální  náklady  (§ 
3314,  1., 4., 13., 17 a 19. rozpočtová úprava), celkem 5 617 tis. Kč – zabezpečení změn 
v odměňování  vyplývajících  z legislativních  novel  v odměňování  zaměstnanců 
příspěvkových organizací . 
Akvizice  dokumentů  vč.  pořízení  fragmentu  Dalimilovy  kroniky  (§  3314,  2.  a  7. 
rozpočtová úprava),  celkem 27 440 tis. Kč . 
Výzkum a vývoj  institucionální prostředky (§ 3380, 3 projekty, 3.  rozpočtová úprava) – 
přiděleno 4 889 tis. Kč .
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Výzkum a vývoj  institucionální prostředky (§ 3380, vnitřní úpravy  rozpočtu projektu na 
základě žádosti řešitele a schválení odborem umění a knihoven MK ČR viz 6., 21., 23. a 
24. rozpočtová úprava) . 

Výdaje na odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi v r. 2002 (§ 3314, 5. 
a 16. rozpočtová úprava) – přiděleno 3 819 tis. Kč . 

Veřejné informační služby knihoven (VISK)  projekty VISK 1, VISK 2 (2 podprojekty), 
VISK 4, VISK 5  (4  podprojekty), VISK 6, VISK 7, VISK 8/A, VISK 8/B, VISK 9  (2 
podprojekty) , § 3314,  8., 11., 12.a 22. rozpočtová úprava – celkem 15 180 tis. Kč 
Kulturní  aktivity  –  na  částečnou  úhradu  nákladů  na  pořádání  výstavy  Obrazopis  světa 
objektivem M. R. Štefánika  bylo přiděleno 50 tis. Kč ( § 3317, 14. rozpočtová úprava) 
Program ISPROFIN 234112, 20. rozpočtová úprava  – akce č. 2341120156, Digitalizace 
a umělecké kopie středověkých rukopisů, přiděleno 900 tis. Kč 
Program  ISPROFIN  234112,  15.  rozpočtová  úprava  –  akce  č.  2341120136,  Oprava 
obvodového pláště části Klementina, přiděleno 100 tis. Kč 
§  3314,  18.  vnitřní  rozpočtová  úprava    byl  stanoven  ukazatel  podmiňující  čerpání 
příspěvku na provoz ve výši  836 tis. Kč na digitalizaci historických dokumentů z fondů 
NK ČR 

Účelová dotace na přípravu konzervačních fondů v rámci nové dislokace byla poskytnuta 
10. rozpočtovou  úpravou, § 3314, částka 1 000 tis. Kč. 

Učelové  investiční  prostředky  byly  poskytnuty  celkem  26 380  tis.  Kč  na  následující 
činnosti: 

§ 3380 VaV  institucionální – 3.  rozpočtovou úpravou byly přiděleny prostředky ve výši 
1 280 tis. Kč na nákup výpočetní techniky a zařízení na měření prašnosti. 

§ 3314  8. rozpočtovou úpravou byly přiděleny prostředky na projekt VISK 8/B v objemu 
300 tis. Kč. Přidělená částka byla použita na licence. 

§  3329  –  9.  rozpočtovou  úpravou  bylo  přiděleno  z programu  ISPROFIN  434313 
Integrovaný  systém  ochrany  movitého  kulturního  dědictví  700  tis.  Kč  na  signalizaci 
havarijních stavů při zaplacení Klementina. 
§ 3314 – 20. rozpočtovou úpravou byly přiděleny prostředky v objemu 24 100 tis. Kč  na 

akce 2341120148  Novostavba NK ČR – výkup pozemku – 22 000 tis. Kč 
akce 2341120155 – Novostavba NK ČR – architektonická soutěž – 1 500 tis. Kč 

akce 2341120156 – Digitalizace a umělecké kopie historických dokumentů   600 tis. Kč 

1.2. 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)   a 
beze zbytku vyčerpány. Přehled účel.dotací a jejich čerpání viz příloha č.8. 
Limit mzdových  prostředků    nad  celkový  limit  mzdových  nákladů  byly  překročeny 
prostředky na platy ve výši 128 392 Kč, překročení bylo hrazeno z fondu odměn. Ostatní 
osobní náklady byly posíleny z prostředků na platy . 
Odvod z odpisů  budov a staveb   k 31.12.2005 bylo odvedeno na   příjmový účet MK 
5 106 tis Kč.  Závazek vůči státnímu rozpočtu byl splněn v plné výši.
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Závazek odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku stanovený zřizovatelem 
ve  schváleném  rozpočtu  na  rok  2005  v objemu    181 713  000  Kč  byl  splněn  ve  výši 
43 127 900  Kč;  částka  byla  k 31.12.2005  odvedena  na  příjmový  účet  MK.  Stanovený 
závazek  Odvody  z příjmů  prodeje  nemovitého  státního  majetku  nebyl  splněn  z těchto 
důvodů: 
•  Liliová  5,  čp.  190  včetně  pozemku  –  bezúplatně  převedena  na  státní  příspěvkovou 

organizaci Národní památkový ústav. 
•  Brnky – generální ředitel NK ČR prohlásil tento majetek za nepotřebný . 

O nemovitost projevila vážný zájem Národní galerie Praha, v r. 2006 bude připravena 
smlouva o bezúplatném převodu majetku na NG. 

•  Centrální  depozitář  Hostivař    kupní  smlouva  na  nemovitosti  (stavby)  nebyla 
k 31.12.2005 dosud schválena MF ČR. 

•  Nemovitost  bývalý  kostel  sv.  Michaela  Archanděla  vč.  přilehlých  pozemků   
prodejní  cena  byla  stanovena  s přihlédnutím  k značným  finančním  nákladům 
vynaložených nájemcem na  technické zhodnocení a rekonstrukci nemovitosti. 

Platy zaměstnanců – limit stanovený zřizovatelem byl dodržen. Překročení prostředků na 
platy bylo  v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., odst. 2, § 59, hrazeno z fondu odměn 
(128 392 Kč). Mzdové náklady – limit stanovený zřizovatelem byl dodržen. 
Úpravy prostředků na platy byly provedeny zřizovatelem v důsledku   zvýšení platových 
tarifů  platných od 1.1.2005 u vybraných  skupin zaměstnanců  (novela nařízení vlády č. 
330/2004 Sb.) . 

Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2005 byl stanoven v rozpise schváleného rozpočtu 
na 456, skutečný stav  je 450. Průměrný měsíční plat z prostředků  na platy  poskytnutých 
všemi  poskytovateli  (MK,  MŠMT,  EU,  mimorozpočtové  zdroje,  fond  odměn  NK)  je 
17 500 Kč. 

. 

2.  Vyhodnocení údajů o příjmech nebo  výnosech a nákladech nebo výdajích 
(podklad výkaz zisku a ztráty hlavní činnost k 31.12.2005) 

Výnosy z hlavní činnosti  k 31.12.2005 

položka  v tis. Kč  v % 
tržby za vlastní výrobky  1 045  0,3 
příjmy z pronájmů  13 058  4,3 
tržby z prodeje služeb  5 997  2,0 
změna stavu zásob  237  0,1 
použití fondů  18 420  6,0 
jiné ostatní výnosy  2 868  0,9 
dotace a příspěvek na provoz  264 258  86,4 
celkem  305 883  100,0
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Poměr výnosů z vlastní činnosti a dotace a příspěvku na 
provoz 

14% 

86% 

výnosy z vlastní 
činnosti 

dotace a příspěvek na 
provoz 

Náklady hlavní činnosti  k 31.12.2005 

položka  v tis. Kč  v % 
spotřeba materiálu  43 194  14,1 
spotřeba energie  9 661  3,2 
opravy a udržování  20 465  6,7 
cestovné  2 392  0,8 
náklady na reprezentaci  207  0,1 
ostaní služby  67 143  22,0 
mzdové náklady  97 755  32,0 
zákonné sociální pojištění  33 463  10,8 
zákonné sociální náklady  1 890  0,6 
ostatní sociální náklady  1 408  0,5 
jiné ost. náklady  9 276  3,0 
daň z příjmů práv.osob  716  0,2 
odpisy dlouhodobého majetku  18 295  6,0 
celkem  305 865  100,0 

Poměr  osobních a pr ovozních nák ladů 

44% 

56% 

osobní náklady 
provozní náklady



8 

3.  Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností NK 

Struktura a výše prostředků poskytnutých NK  v tis. Kč 

neinvestiční  investiční  zdroj 
činnost  dotace  dotace  financování 
příspěvek na provoz  192 272  0  MK 
osobní náklady  5 617  0  MK 
akvizice  15 000  0  MK 
Dalimilova kronika  12 440  0  MK 
veřejné informační služby knihoven  15 180  300  MK 
oprava pláště Klementina  100  0  MK 
digitalizace a umělecké kopie  425  250  MK 
EZS Klementinum  0  700  MK 
architekt.soutěž novostavba NK  0  478  MK 
příprava konzervačních fondů  1 000  0  MK 
odstraňování povodňových škod  3 819  15  MK 
výzkum a vývoj institucionální  4 889  1 280  MK 
mezinárodní spolupráce  50  0  MK 
cizojazyčná publikace (RF MK)  125  0  MK 
celkem MK  250 917  3 023  MK 
výzkum a vývoj  11 703  0  MŠMT 
projekty EU  1 638  0  EU 
dotace celkem  264 258  3 023 

vysvětlivky : 
MK  Ministerstvo kultury ČR  zřizovatel 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
EU  Evropská unie 
RF MK  rezervní fond MK 

Členění výnosů zaúčtovaných k 31.12.2004 a 31.12.2005 

položka  rok 2004  rok 2005  index 
výnosy NK  29 172  41 325  141,7 
účelové dotace  57 821  66 369  114,8 
příspěvek na činnost  181 318  197 889  109,1 
celkem  268 311  305 583  113,9
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4.  Rozbor čerpání mzdových prostředků   viz příloha č.7 
Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2005 byl stanoven v rozpise schváleného rozpočtu 
platy  poskytnutých všemi poskytovateli (MK, MŠMT, EU, mimorozpočtové zdroje, fond 
odměn NK) je 17 500 Kč. Základní personální údaje jsou uvedeny v příloze č. 3 a  7 .
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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 

název projektu 
neinvestiční 
prostředky 

investiční 
prostředky  poskytovatel 

OCLC FirstSearchService  3 034  0  MŠMT 
Databáze EBSCO zdroj vědeckých informací  6 563  0  MŠMT 
Informační zdroje pro knihovnictví  1 393  0  MŠMT 
Koordinovaná tvorba oborových informačních  523  0  MŠMT 
bran pro oblast výzkumu : koordinace, hudba, 
knihovnictví a informatika 
EUREKA  190  0  MŠMT 
Vytvoření virtuálního badatelského prostředí  1 945  160  MK 
pro zpřístupnění a ochranu digitál. dokumentů 
Budování vzájemně kompatibilních informačních  1 140  150  MK 
systémů pro přístup k heterogenním inf.zdrojům 
a jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné 
informační brány 
Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně  1 804  970  MK 
a konzervaci písemných památek 

Cultural Applications: Local Institutions 
Mediating Electronic Resource Access 
(CALIMERA)  117  0  EU 
Improved  Damage  Assessments  of  Parchment 
(IDAP)  555  0  EU 
program eContent  (M CAST)  74  0  EU 
Visual Contextualisation of Digital Content 
(VICODI)  103  0  EU 
Information Society Technologies (IST)  322  0  EU 
(TELMEMOR) 

celkem všichni poskytovatelé  17 763  1 280 

NK    se  v r.  2005  účastnila  celkem  13ti  projektů,  z toho  na  3  projekty  (institucionální) 
poskytlo MK účelovou dotaci, na 5 projektů poskytlo účelovou dotaci MŠMT a 5 projektů 
bylo  financováno   EU. Celkem bylo čerpáno na výzkum   a vývoj od všech poskytovatelů 
19 043  tis.  Kč.  Kromě  nákladů  a  výdajů  hrazených  z účelových  dotací  vynaložila  NK 
vlastní  náklady  na  VaV  ve  výši  31  310  tis.  Kč  (osobní  náklady,  odpisy  dlouhodobého 
majetku, režie pracoviště, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  apod.); celkové náklady 
na VaV v r. 2005 tak dosáhly  50 353 tis. Kč.
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Projekty výzkum a vývoj financované  EU 

NK se účastní 5 víceletých projektů. Jde o projekty registrované v European 
Commision , program výzkum a vývoj: 

•  Improved Damage Assessments of Parchment (IDAP) 
Finanční podpora: Evropská komise, 5. rámcový program. Projekt řešil problematiku 
ochrany  a  záchrany  historických  pergamenů,  použitých  jako  materiál  pro  výrobu 
zejména středověkých rukopisů. 

•  Visual Contextualisation of Digital Content (VICODI) 
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. 

•  Cultural  Applications:  Local  Institutions  Mediating  Electronic  Resource  Access 
(CALIMERA) 
Finanční  podpora:  Evropská  komise,  6.  rámcový  program.  Nasazení  moderních 
technologií  v prostředí místních kulturních  institucí  je  významným  faktorem rozvoje 
evropské společnosti. Projekt formuluje budoucí potřeby v oblasti výzkumu a vývoje 
pro tuto oblast a současně jim poskytuje formou manuálů odbornou pomoc. 

•  projekt EU v oblasti Information Society Technologies (IST) (TELMEMOR). 
V  rámci  projektu  jsme  dílčími  řešiteli  etapy  1  (Workpackage  1),  jejímž  cílem  je 
realizovat průzkum aktivit  a potřeb v oblasti  výzkumu a  vývoje  národních knihoven 
všech  deseti  nových  členských  zemí  EU.  Jde  o  potřeby  relevantní  pro  program 
Technologie  informační  společnosti.  Výzkum  bude  rozšířen  na  ostatní  evropské 
národní  knihovny  prostřednictvím  CENL  (Konference  evropských  národních 
knihoven).  Dalším  úkolem    tentokrát  všech  deseti  knihoven    je  připravit  se  k 
připojení do Evropské knihovny TEL (The European Library). 

•  projektu EU v programu eContent  (MCAST). 
Vícejazyčný  systém  agregace  informací  založený  na  vyhledávacím  stroji  TRUST. 
Cílem  projektu  je  vyvinout  vícejazyčný  systém,  který  bude  umožňovat  tvůrcům 
obsahu  prohledávat  a  integrovat  rozsáhlé  soubory  textů  (a  multimedií),  jako  jsou 
internetové  knihovny,  informační  zdroje  nakladatelství  a  tiskových  agentur  nebo 
databáze vědeckých informací. 
Spoluúčast ze státního rozpočtu k uvedeným projektům poskytnuta nebyla. 

Projekty výzkum a vývoj financované  MK 

•  Vytvoření  virtuálního  badatelského  prostředí  pro  zpřístupnění  a  ochranu  digitál. 
dokumentů 
V  druhém  roce  řešení  výzkumného  záměru  virtuálního  badatelského  prostředí  pro 
práci  s  historickými  fondy  byly  plánované  úkoly  splněny.  Na  základě  získaných 
zkušeností  byly  upgradovány  příslušné  nástroje  pro  workflow  pro  přípravu  dat  a 
naplňování  prostředí  heterogenním,  ale  konzistentním  obsahem.  Důsledným 
zachováváním  otevřených  standardů  byla  vytvořena  možnost  pro  použití  běžně

http://www.telmemor.net/
http://www.m-cast.infovide.pl/
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rozšířených nástrojů a jejich zapojení do procesu přípravy dat na základě individuální 
a personalizované volby. Vznikla  jasnější představa kompatibility a na  jejím základě 
kvalitativní posuzování standardů a preference mezi nimi. Byly vyvinuty další nástroje 
pro obousměrnou konverzi  dat mezi  různými  formáty. Ukázalo  se,  že  v  knihovnách 
běžně  užívané  standardy  se  zpravidla  nehodí  pro  budování  virtuálního  badatelského 
prostředí pro práci s historickými  fondy, a že  je tudíž  jednoznačně třeba vycházet ze 
standardů  preferovaných,  při  jejichž  vzájemné  konverzi  dochází  k  nejmenší  ztrátě 
informace.  Byly  vytvořeny  nebo  implementovány  další  sofistikované  standardy  pro 
výměnu dat, než je v prostředí knihoven obvyklé, takže je možno uspokojit i uživatele 
specializované  a  expertní.  Pokračovalo  se  v  důsledné  a  masivní  integraci 
heterogenních  dat,  tj.  dat  různých  původců  vytvořených  v  různých  formátech. 
Středoevropská  síť  institucí  podílejících  se  na  vytváření  virtuálního  badatelského 
prostředí pro práci  s  historickými  fondy byla  rozšířena a  vytvořeny předpoklady pro 
její další zvětšování do celoevropského rámce. Byl vykonán další krok ke světovému 
indexu  historických  fondů.  Byla  zahájena  integrace  komplexních  digitálních 
dokumentů reprezentujících písemný historický materiál různého druhu. Několikaletá 
perspektiva  výzkumného záměru  vytváří dostatečné předpoklady  pro vytvoření  nové 
paradigmatické  kvality  při  konečném  výstupu.  Byly  vypracovány  studie,  které 
analyzují  faktory  nezbytné pro  trvalé  chování  dokumentů  produkovaných  v  systému 
Kramerius (kompatibilita metadatových formátů, trvalé úložiště digitálního obsahu). 

•  Budování vzájemně kompatibilních informačních systémů pro přístup k 
heterogenním informačních zdrojům a jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné 
informační  brány 
V jednotlivých tematických liniích přinesl rok 2005 následující hlavní výsledky: 

1.  Zajištění  trvalé  dostupnosti  heterogenních  informačních  zdrojů  (domácích  i 
zahraničních)  včetně  vyhodnocování  a  koordinace  jejich  využití  Domácí  zdroje 
WebArchiv  Rok  2005  přinesl  významné  výsledky  v  oblasti  přechodu  na  novou 
generaci  softwarových  nástrojů  a  zároveň  i  zlepšení  a  zkvalitnění  vzájemné 
spolupráce.  Prohloubily  se  teoretické  i  praktické  zkušenosti  vztahující  se  ke  sklizni 
českého webu na různých úrovních. Důležité změny proběhly v oblasti správy archivu. 
Díky  doplnění  diskového  pole  NK  novými  disky  bylo  umožněno  zahájení  procesu 
migrace archivu do formátu arc, se kterým pracují všechny moderní nástroje. V oblasti 
zpřístupnění  archivu  došlo  k  výrazné  kvalitativní  změně.  Lokalizace  a  zprovoznění 
zahraničních nástrojů  umožnily indexaci archivu i jeho zpřístupnění. 
Domácí zdroje (analytické zpracování): 
Hlavním  přínosem  roku  2005  byla  větší  standardizace  analytického  zpracování  v 
oblasti  jmenného  i  věcného  zpracování,  což  usnadňuje  vyhledávání  analytických 
dokumentů a jejich integraci v rámci portálů. 
Zahraniční zdroje 
Přínosem roku 2005 v této oblasti  je udržení a rozšíření nabídky zahraničních zdrojů, 
lepší poznání míry i skladby jejich využití díky zlepšeným statistickým výstupům a v 
neposlední řadě  školení a prezentace směřující k většímu využití zakoupených zdrojů. 

2. Koordinace jmenného zpracování a zpřístupnění heterogenních informačních zdrojů 
s ohledem na mezinárodní kontext Kromě činností navazujících na přechod na MARC 
21  (školení,  příručky  atd.)  je  nutné  vyzdvihnout  jako  významný  mezník  zahájení 
sdílené  katalogizace  tří  knihoven  s  úplným  povinným  výtiskem  (NK  ČR,  MZK  a 
VKOL).  Jde o praktické naplnění  cíle  stanoveného v  rámci CASLIN na počátku 90.
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let. Sdílená katalogizace bude znamenat racionalizaci a v budoucnosti snad i rozdělení 
činností  v  zúčastněných  institucích  a  ušetření  kapacit  na  nové  činnosti  (např. 
připojování  již  zmíněných  obsahů  dokumentů,  popis  elektronických  online  zdrojů 
atd.). Již nyní je přínosem pro uživatele Souborného katalogu ČR – záznamy jsou zde 
rychleji a jsou kvalitnější. Získané teoretické i praktické zkušenosti budou využitelné 
v dalších českých knihovnách. 

3.  Optimalizace  věcného  zpřístupnění  dokumentů  s  ohledem  na  integraci  v 
mezinárodním kontextu V návaznosti na výše uvedenou sdílenou katalogizaci probíhá 
harmonizace  i  v  oblasti  věcného  zpracování.  Rostoucí  objem  i  kvalita  národních 
věcných autorit je důležitým nástrojem optimalizace a harmonizace procesu  věcného 
zpřístupnění. Roste počet knihoven, které využívají soubory národních věcných autorit 
nejen pasivně, ale zapojují se i do aktivní spolupráce na jejich tvorbě. Českoanglická 
bilingválnost  věcného  zpřístupnění  je  kladně  hodnocena nejen  našimi  uživateli  a    je 
cennou  devizou  i  při  zapojování  do  mezinárodních  projektů.  Pro  integraci  zdrojů  a 
postupné  vytváření  mapy  fondů  českých  knihoven  má  rozhodující  význam  rostoucí 
využití metody Konspektu. 

4.  Optimalizace  využití  heterogenních  informačních  zdrojů  prostřednictvím  jejich 
integrace  v  rámci  Jednotné  informační  brány Rok  2005  přinesl  nové  verze  systémů 
MetaLib i SFX s novou, podstatně lepší funkcionalitou i designem. Došlo k zapojení 
mnoha  nových  zdrojů  a  rozvoji  stahování  záznamů  prostřednictvím  JIB.  Statistiky 
dokumentují  jasný  nárůst, 1500 dotazů denně hovoří  jasně o užitečnosti  této  služby. 
Významným  posunem  na  cestě  k  optimalizaci  vazby  centrální  portál  JIBoborové 
informační  brány  bylo  vytvoření  dvou  oborových  informačních  bran  pro  obory 
knihovnictví  a  informační  věda  a  hudba. Získané  zkušenosti  budou  využitelné  i  pro 
ostatní  oborové  informační  brány.  Byly  provedeny  analýzy  standardů  s  ohledem  na 
možnost integrace digitálních knihoven v rámci JIB. 

•  Výzkum  a  vývoj  nových  postupů  v ochraně  a  konzervaci  vzácných  písemných 
památek 
Práce na řešení výzkumného záměru v roce 2005 proběhly podle plánovaného rozpisu 
bez  významnějších  odchylek.  Jednalo  se  o  první  rok  řešení  výzkumného  záměru, 
v kterém byly provedeny přípravné práce k řešení jednotlivých úkolů. 
Byla  studována  odborná  literatura  a  byly  vytvořeny  rešerše    týkající  se  znečištění 
ovzduší polutanty, ochrany písemných památek před polutanty v uzavřených obalech, 
vakuového balení archiválií, problematiky rostlinných barviv a konzervačních činidel 
pro kolagenní historické materiály. 
Byly  vytipovány  úložné  prostory  pro  měření  prašnosti  a  polutantů  v budovách  NK 
ČR. 
Byl vyroben prototyp ochranného obalu pro rukopis větších rozměrů. Byla vytvořena 
databáze  centrální  evidence dokumentů  restaurátorského oddělení. Byla  vybudována 
pěstební  plocha  pro  barvířské  rostliny  v Centrálním  depozitáři  Hostivař  a  byly 
vytvořeny standardy pigmentů a rostlinných barviv. Byla vyhledána typická poškození 
knih  ve  fondech NK a    byl  proveden  průzkum dosavadních  restaurátorských  zásahů 
používaných  v Restaurátorském  oddělení.  Byl  uskutečněn  výběr  konzervačních 
prostředků  pro  vazební  usně  a  pergameny  pro  testování.  Byly  zrealizovány  úvodní 
experimenty  nových  technologií (odkyselování  papíru  ve  vakuové  baličce,  balení  do 
folií  s kyslíkovou  bariérou).  Byly  vytvořeny  a  na  mezinárodních  konferencích 
v zahraničí  prezentovány  postery  „Problems  of  archive  documents  storage  into
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packing  of  special  oxygen  barrier  foils”  a  „Czech  cardboard  for  the  protection  and 
storage of library collections: physicomechanical and protective properties”. 
Byly zakoupeny následující přístroje: 
Spektrofotometr  Avantes  pro  měření  barevnosti:  malá  měřící  štěrbina  vyhovuje 
rozměrovým požadavkům pro měření vlastností pigmentů a inkoustů v iluminovaných 
rukopisech. 
Vakuový  komorový  stroj –  balička:  větší  pracovní  plocha  stroje  umožní  balit  velké 
formáty svazků do folií. Stroj umožňuje připojit dávkovač plynů. 
Přístroj na měření prašnosti Microdust Pro: bude sloužit ke zjišťování míry prašnosti 
v prostorách NK ČR. 

Projekty výzkum a vývoj financované  MŠMT 

•  Eureka!  projekt ECH:TOPICC 
Řešení přidalo digitální knihovně Manuscriptoriu mezinárodní elektronickou 
konektivitu, která byla v dalších projektech ještě rozšířena. To umožnilo testovat 
zapojení Manuscriptoria do těchto portálů: Jednotná informační brána, The European 
Library TEL a prototyp CERLMSS (Konsorcium evropských vědeckých knihoven – 
Rukopisy). Projekt přinesl velkou přidanou hodnotu digitální knihovně 
Manuscriptorium a její mezinárodní rozšíření. 

•  Projekt 1N04167 OCLC FirstSearch Service 
V souladu s cíly stanovenými v projektu na rok 2005 byla zpřístupňována v sedmnácti 
nejvýznamnějších českých knihovnách služba OCLC FirstSearch (dále FS) ve 
standardním režimu. Ve spolupráci s OCLC PICA byl ve Vzdělávacím centru NK ČR 
uspořádán seminář zaměřený na nové produkty a služby OCLC PICA. Cílem semináře 
bylo seznámit zástupce knihoven, které jsou účastníky konsorciální licence, a také 
další zájemce z českých informačních institucí s možnostmi služby FS. 
V průběhu  roku  2005  byla  na  základě  statistik  využívání  jednotlivých  informačních 
zdrojů  upravena  jejich  nabídka  v rámci  FS,  která  byla  zpřístupněna  od  září  2005. 
Úspora pomohla vyřešit platby 19% DPH, s kterými projekt, ani zadavatel nepočítal a 
navíc vzniklá úspora umožnila nákup tzv. IFLA Vouchers pro platby v mezinárodních 
meziknihovních službách. IFLA Vouchers byly rozděleny šesti knihovnám – členům 
konsorcia,  které  jsou  povinné  z knihovního  zákona  poskytovat  mezinárodní 
meziknihovní  služby. Bližší  informace o projektu  jsou k dispozici  na  jeho domácích 
stránkách: 

•  administrativní stránka http://www.nkp.cz/pages/sluz_1n04167.htm 
•  domácí stránka FS http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm 

•  Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro  humanitní a společenské obory 
Řešení projektu probíhalo v roce 2005 v souladu se schváleným projektem. Statistické 
údaje  o  využívání  databází  Academic  Search  Premier  a  Business  Source  Premier 
jednotlivými  knihovnami  jsou  pravidelně  měsíčně  zpřístupňovány  na  webových 
stránkách  projektu  (http://eifl.nkp.cz).  Pro  3  knihovny  (Katedra  hudební  vědy 
Filozofické  fakulty  Univerzity  Karlovy,  Katedra  hudební  vědy  Filozofické  fakulty 
Masarykovy  Univerzity  v Brně  a  Hudební  oddělení  Národní  knihovny  ČR)  byl 
zajištěn přístup do specializované databáze RILM Abstracts of Music Literature, která

http://www.nkp.cz/pages/sluz_1n04167.htm
http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm
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je  nejvýznamnějším  a  nejrozsáhlejším  bibliografickým  zdrojem  zaměřeným  na 
odbornou  literaturu  týkající  se  hudební  vědy.  Dále  byl  zakoupen  přístup  do 
bibliografické databáze American Bibliography of Slavic and East European Studies 
pro  Národní  knihovnu  ČR,  Filozofickou  fakultu  Masarykovy  univerzity  v Brně  a 
Ostravskou  univerzitu  v Ostravě.  Byla  zpracována  příručka  pro  vyhledávání 
v databázích  „EBSCOhost“, kterou vydala Národní knihovna ČR. 
Ve spolupráci s Asociací knihoven vysokých škol, Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků  a  Městskou  knihovnou  v Praze  připravila  řešitelka  projektu  odborný 
seminář  „Dostupnost  elektronických  informačních  zdrojů  v knihovnách  ČR“. 
Semináře  se  zúčastnilo  více  než  120  pracovníků  veřejných,  akademických  a 
vysokoškolských  knihoven.  Cílem  semináře  bylo  seznámit  odbornou  veřejnost 
s elektronickými  informačními  zdroji,  které  jsou  přístupné  v českých  knihovnách  a 
jsou finančně zajištěny buď z programu 1N MŠMT ČR, nebo si knihovny platí přístup 
do  databází  z vlastních  rozpočtů.  Ve  druhé  části  programu  byly  prezentovány 
možnosti zpřístupnění těchto informačních zdrojů prostřednictvím bran a portálů. 

•  Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu : koordinace, 
hudba, knihovnictví a informatika 
V  projektu  byla  vymezena  řada  činností  spojených  s  tvorbou  a  provozem  oborových 
informačních bran. Na nich budeme demonstrovat pokrok dosažený v roce 2005. 
Výběr zdrojů: V průběhu roku 2005 byla postupně laděna a prakticky testována kriteria 
výběru  informačních  zdrojů  na  internetu  pro  obě  oborové  brány  –  Knihovnictví  a 
vědecké informace (dále KIV) a MUSICA (dále MUS). 
Správa elektronické sbírky: V návaznosti na předem stanovená kriteria výběru probíhaly 
v roce 2005 systematické a pravidelné  práce spojené s údržbou a rozvojem elektronické 
sbírky. Po zahájení prací v „jádru“ obou informačních bran (řešitelé) byli do těchto prací 
postupně  zapojováni  další  pracovníci  (převážně  studenti),  čímž  se  prověřila 
srozumitelnost metodických materiálů a došlo k jejich revizi. 
Správa  klasické  sbírky  [fondu]:  NK  má  pro  budování  obou  oborových  informačních 
bran výhodu v přirozeném a historicky založeném napojení na klasické sbírky. Oborové 
informační brány jsou samozřejmě budovány v těsné návaznosti na klasické sbírky. 
Popis  zdrojů:  Popis  zdrojů  v  obou  oborových  braných  je  jednotný  a  odpovídá 
mezinárodním  standardům.  V  roce  2005  docházelo  k  postupnému  ladění  pracovních 
listů a způsobu ukládání v systému ALEPH. Uložené záznamy jsou přístupné v prostředí 
obou oborových informačních bran i v katalogu NK. Primárním formátem je MARC 21, 
v  němž  jsou  záznamy  ukládány  a  zpřístupňovány  v  systému  ALEPH.  Záznamy  jsou 
dostupné i prostřednictvím protokolu Z39.50 a je možné je sklízet prostřednictvím OAI 
PMH (profil pro MARC 21 i DC). 
Tematická klasifikace: Všechny zdroje jsou jednotně indexovány podle MDT (MRF) a 
věcné  zpracování  na  bázi  přirozeného  jazyka  je  založeno  na  řízeném  slovníku 
předmětových hesel NK (česká verze + anglické ekvivalenty). Pro budování oborových 
informačních bran má rozhodující význam Konspekt, jehož hrubé kategorie tvoří hlavní 
“rozcestník”  pro  oborové  informační  brány  a  jehož  jemnější  členění  –  skupiny 
Konspektu  jsou  součástí  bibliografických  i  autoritních  záznamů  a  tvoří  základ  pro 
tematické členění dotazů do  jednotlivých skupin. Konspekt byl doplněn a upraven pro 
obě  oborové  brány  a  proběhl  výběr  předmětových  hesel  svázaných  s  jednotlivými 
kategoriemi a podkategoriemi Konspektu. 
Správa  systému  (systémů)  pro  ukládání  a  zpřístupnění  zdrojů:  Pro  ukládání  záznamů 
zdrojů pro obě oborové brány byl zvolen systém ALEPH a formát MARC 21. Uložené 
záznamy  zde  jsou  dostupné  v  hlavní  databázi  NK  společně  se  záznamy  dalších
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dokumentů  a  zdrojů.  V  průběhu  roku  2005  došlo  k  plánovanému  využití  výsledků  a 
nástrojů projektu Jednotná informační brána (JIB). První fází bylo využití základních a v 
rámci  JIB  dobře  zvládnutých  a  prakticky  odzkoušených  nástrojů  MetaLib  a  SFX.  V 
prostředí  MetaLibu  byly  od  základního  portálu  JIB  odvozeny  designově  podobné 
oborové  brány  KIV  a  MUS,  v  nichž  jsou  záznamy  pořízené  v  systému  ALEPH 
integrovány  s dalšími zdroji.  Pro  rozvoj oborových  bran KIV a MUS v MetaLibu  byl 
důležitý  přechod  na  verzi  3.  V  rámci  nových  institucí  KIV  a  MUS  jsou  definovány 
samostatná  uživatelská  rozhraní  odlišená  bannery.  Uživatelská  rozhraní  mají  vlastní 
vyhledávací  skupiny  zdrojů  a  vlastní  kategorie  a  podkategorie.  Vlastní  instance 
MetaLibu  pro  JIB  a  obě  oborové  brány  jsou  zastřešeny  portálovým  systémem.  Z 
nejvhodnějších  kandidátů  byl  po  pečlivém  výběru  zvolen  CMS  Plone,  který  je  zcela 
otevřený, splňuje nejpřísnější webové standardy a umožňuje pružně připojovat libovolné 
portlety. Plone je analogicky provozován ve vlastní instanci pro každou oborovou bránu. 
Jako operační systém byla zvolena platforma Microsoft Windows 2003 Server. Oborové 
brány  tak  díky  portálovému  řešení  zajišťují  nejen  vlastní  vyhledávací  funkce,  ale 
přinášejí  celou  řadu  dalších  uživatelsky  zajímavých  funkcí.  Možnosti  systému  Plone 
byly otestovány v roce 2005 v prostředí JIB. Výsledky budou v roce 2006 přeneseny do 
prostředí obou oborových bran. 

•  Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu 
V rámci projektu Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu byly splněny 
všechny  dílčí cíle stanovené na rok 2005, což znamená: 

•  zakoupení  všech  licencí na informační zdroje podle plánu 
•  zpřístupnění těchto informačních zdrojů na webových stranách všech členů konsorcia 
•  zpracování a zpřístupnění metodických příruček ke všem databázím online a jejich 

aktualizace podle změn ve vyhledáváni v databázových systémech 
•  pořádání školení pracovníků knihoven a vyučujících týkajících se práce v databázích 

po celý rok 

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

název akce 
náklad 
neinvestiční 

výdaj 
investiční 

opravy pláště Klementinum  100  0 
akce č.2341120136 
digitalizace a umělecké kopie  425  250 
akce č. 2341120156 
architektonická soutěž novostavba  478 
akce č.2341120155 
odstraňování povodňových škod  15 
akce č. 2341180031 
celkem  525  743 

7.  Dotace a návratné finanční výpomoci 

NK není oprávněna poskytovat dotace ani návratné finanční výpomoci.



17 

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. 9 

9.  Spolupráce se zahraničím 
V roce  2005  se  uskutečnilo  celkem 151  zahraničních  pracovních  cest  zaměstnanců NK. 
Dle  účelu  se  jednalo  o  studijně  pracovní  cesty,  účast  na  konferencích,  seminářích, 
veletrzích, školeních. 
V roce 2005 celkové náklady na zahraniční pracovní cesty činily 2 068 012 Kč, z toho: 
 z prostředků NK   (včetně vyplacených denních diety pro hosty) 976 892 Kč, 
 z účelových dotací (MK, MŠMT, EU) a mimorozpočtových prostředků  1 091 120 Kč. 
Pracovní  cesty  jsou  nedílnou  součástí  činnosti  NK;  jimi  se  zapojuje  aktivně  do 
mezinárodních  projektů  a  do  činnosti  mezinárodních  nevládních  a  vládních  organizací. 
Mj.  prezentuje  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. 

Na  pracovně  studijní  pobyty  přijelo  79  knihovníků  a  odborníků  ze  zahraničí,  z toho  74 
hostů  bylo  recipročních.  V roce  2005  hostila  NK  účastníky  3  mezinárodních  setkání: 
semináře v rámci projektu COMTOOCI, konferenci ukrajinistů a jednání sekce IFLA. 
Cestovní zprávy z nejvýznamnějších služebních cest jsou vystaveny na adrese 
http://www.nkp.cz/. 
Seznam  cestovních zpráv přiložen (viz příloha č. 10  Cestovní zprávy 2005). 

10.Výdaje na účast na mezinárodních konferencích 
Roční poplatek za členství v mezinárodních organizacích je 183 606 Kč. 
Členství v mezinárodních organizacích přináší pro NK  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. 
Viz příloha č. 11   Členství NK ČR v domácích a zahraničních organizacích a účast na 
projektech.
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11. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 
Údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití 
v hodnoceném roce 
Prostředky uvolněné v r. 2005 z rezervního fondu MK ČR (dále RF MK) 
V r. 2005 byly NK  uvolněny investiční prostředky v objemu 15 246 Kč převedené do RF 
MK  dne  16.12.2004,  akce  2341180031  Restaurování  poškozených  dokumentů. 
Prostředky  byly  v r.  2005  použity  na  úpravu  elektroinstalace  pro  podružná  měření  el. 
proudu pro víceúčelovou vakuovou komoru. 
NK dále převedla v r. 2004 do RF MK  nečerpané  investiční  prostředky ve výši 450 tis. 
Kč  určené  na  zabezpečení  konzervátorského  pracoviště  poskytnuté  účelově  OMG  MK 
(viz.  9.  úprava  schváleného  rozpočtu  r.  2004)  v rámci  výdajů  na  odstraňování  škod 
způsobených  povodní  v roce  2002.  Tyto  prostředky  MK  ze  svého  RF  v r.  2005 
neuvolnilo. 
Prostředky převedené v r. 2005 do RF MK 
Na konci roku 2005 převedla NK do rezervního fondu MK z programu 234112 celkovou 
částku 23 372 tis. Kč (investice) a částku 475 tis. Kč (neinvestice). 
Zdůvodnění:  z důvodu  efektivního  vynakládání  přidělených  prostředků  20.  rozpočtovou 
úpravou  ze  dne  28.11.2005  (tedy  v závěru  roku)  požádala  NK    o  převod  uvedených 
prostředků do r.2006. 

Akce 2341120148  výkup pozemku a akce 2341120155  architektonická soutěž 
Jednání  s představiteli  Zastupitelstva  hl.m.  Prahy  o  prodeji  pozemku  parc.  č.  2172/1 
6,2202/1, k.ú. Holešovice pro novostavbu NK   zahájil  generální  ředitel NK    na podzim 
2005.  Hlavní město Praha dne 10.1. 2006 rozhodlo, že za 31,5 milionu Kč  prodá Národní 
knihovně  pozemky  v  sedmém  pražském  obvodu    na  Letné,  kde  by  měla  vyrůst  nová 
budova knihovny. Nová stavba, která bude stát asi dvě miliardy korun, by měla být hotová 
do  roku  2010.  Stavba  nové  budovy  má  řešit  prostorové  problémy,  které  má  Národní 
knihovna od konce 19. století. 

Akce 2341120156  digitalizace a umělecké kopie středověkých rukopisů 
Z důvodu  efektivního  vynakládání  přidělených  prostředků  požádala  NK  o  převod 
prostředků do r.2006. 

Rozpis skutečně převáděné částky podle jednotlivých projektů do r. 2006  (v tis. Kč): 

Investice 
2341120148  – výkup pozemku  22 000 
2341120155  – architektonická soutěž  1 022 
2341120156  – digitalizace a umělecké kopie  350 
celkem investice  23 372 

Neinvestice 
2341120156  – digitalizace a umělecké kopie  475 
celkem neinvestice  475 
Z RF  MK  bylo  poskytnuty  neinvestiční  prostředky  ve  výši  125  tis.  Kč  na  „Vydání 
cizojazyčné  publikace  o  knihovnách  a  knihovnictví  v ČR“.  Touto  publikací  vydanou 
v angličtině  zaplnila  NK  mezeru  cizojazyčných  publikací  o  českých  knihovnách  a
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knihovnictví. Zpracovaný text bude začátkem roku 2006 použit i pro webovou prezentaci 
českých knihoven. 

12. Přehled hospodářských činností a jiných činností 
Jiné činnosti – digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy a mechanická očista fondů 
  jsou uvedeny ve Statutu NK. Na obě činnosti jsou vystaveny živnostenské listy. 
Náklady těchto činností jsou k 31.12.2005 zaúčtovány v objemu 379 000,10 Kč,  výnosy 
380 309,80 Kč. Zisk je 1 309,70  Kč. 

13.  Hospodářský výsledek 
NK  vykazuje k  31. 12. 2005  zlepšený  hospodářský  výsledek  organizace po zdanění 
19 309,70 Kč. Je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem po zdanění z hlavní činnosti 
ve výši  18 000   Kč a ziskem z jiné činnosti 1 309,70  Kč. . 
Zlepšený hospodářský výsledek byl docílen úspornými opatřeními v průběhu roku 2005, 
kdy  správci  rozpočtových  položek  kladli  důraz  na  efektivní,  hospodárné  a  účelné 
vynakládání  přidělených  rozpočtových  prostředků  a  aktivním  přístupem  ke  zvyšování 
výnosů  z vlastní  činnosti.  Finanční  krytí  fondu  reprodukce  majetku  umožnilo  použít 
prostředky  FRM  jako  doplňkového  zdroje  financování,  což    příznivě  ovlivnilo 
hospodářský  výsledek.  Prostředky  v objemu  16 375 475,65  byly  použity  na  opravu  a 
údržbu budov, se kterými je NK  příslušná dle zákona č. 219/2000 Sb., hospodařit. 
Na doporučení daňového poradce uplatnila NK  daňové odpisy z reprodukční pořizovací 
ceny národní kulturní památky Klementinum. Tím  byl  podstatně snížen  základ  daně  a 
celková daňová povinnost odvodu daně  z příjmů právnických osob. 
Prostředky přijaté ze státního rozpočtu i prostředky získané činností NK  byly v průběhu 
roku vynakládány efektivně a hospodárně s cílem dosáhnout maximálních úspor a pouze 
k účelům, na které byly určeny. 

h) 
Údaje o hlavních skupinách příjemců 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 jako místa kulturních a 
vzdělávacích akcí a významného historického objektu v centru Prahy. 

NK  ročně  projde  cca  600  až  650  tisíc  návštěvníků,  z toho  průměrně  půl  milionu  využije 
základních knihovnických a informačních služeb (zpravidla registrovaní uživatelé knihovny).
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20  až  25%  roční  návštěvnosti  připadá  na  širokou  veřejnost.  Navíc  okolo  jednoho  milionu 
uživatelů  využilo  NK  virtuálně  prostřednictvím  webové  stránky  knihovny,  resp. 
prostřednictvím portálů, které NK buduje. 
V průběhu kalendářního roku NK registruje v bázi uživatelů průměrně 30 až 40 tisíc aktivních 
uživatelů.  Během  roku  zpravidla  vystaví  pro  individuální  uživatele  8  až  10  tisíc  nových 
čtenářských průkazů a dalších cca 15 tisíc prolonguje. Dále v systému meziknihovních služeb 
a  dodávání  dokumentů NK  eviduje  přes  1000  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 12 – 13% registrovaných uživatelů 
je  ochotno  tato  data  poskytnout.  Výsledky  těchto  sond  se  však  kryjí  i  s našimi  expertními 
odhady. Při posledním vyhodnocení dat v roce 2004 se k vysokoškolskému vzdělání hlásilo 
cca 70% všech uživatelů. 

a.  Vědečtí, výzkumní a vědecko pedagogičtí pracovníci 8 % 
b.  Uživatelé s ukončeným VŠ vzděláním 14 % 
c.  Studenti  VŠ  47%  –  z nichž  disproporčně  knihovnu  využívají  mnohem  více 

zahraniční  studenti  z  našich VŠ,  nelze  ani  tak  dokázat  statisticky,  jako  je  to 
viditelné ve všech prostorách knihovny 

d.  Ostatní cca 30 % 

i) 
Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem 
Web NK: http://www.nkp.cz 
Výroční zpráva Národní knihovny ČR za rok 2005 (v přípravě) 

j) 
Netýká  se  NK.  NK  je  státní  příspěvková  organizace  zřízená  organizační  složkou  státu 
Ministerstvem kultury ČR. 

Mgr. Vlastimil Ježek 
generální ředitel NK ČR 

zpracovala : Ing. Dagmar Růžičková, ředitelka ekon. a personál.odboru NK ČR 

Praha, březen 2006

http://www.nkp.cz/
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