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Úvod 
 

Knihovnictví prošlo v minulých letech velkou proměnou. Veřejné knihovny již dávno 
nejsou jen místem výměny knih, ale skutečně komunitním prostorem k setkávání lidí, 
výměně informací, místem celoživotního vzdělávání a smysluplného trávení volného 
času. Být moderním knihovníkem znamená neustále na sobě pracovat, sledovat 
moderní technologické trendy a nabízet nové služby.  
 
Odpovědně jsme pracovali s příspěvkem zřizovatele 20 182 000 Kč, vlastní příjmy 
knihovny byly 2 604 652 Kč, z toho nájmy 672 706 Kč. Největší získanou dotací 
(která je oceněním kvalitní metodické práce knihovny) je dotace na regionální 
funkce*) 2 827 246 Kč z krajského rozpočtu. Díky grantové politice Ministerstva 
kultury ČR jsme mohli využít dalších 1 011 000 Kč (z toho 850 000 Kč na investice). 
 

 
„3 TOP“   
 
Pro naši knihovnu byl rok 2019 ve znamení oslav 130. výročí vzniku první české 
veřejné knihovny v Olomouci, za jejíž pokračovatelku se považujeme. Proč se lidé na 
konci 19. století chtěli scházet? Co očekávali od knihovny? Kvalitní trávení volného 
času, získávání informací a setkávání se v komunitě. A přesně to naše knihovna 
nabízí i po sto třiceti letech.  
 
Přestože knihovna sídlí v historických prostorech, starý lístkový systém práce se 
čtenáři zde nenajdeme. Pracujeme v moderním programu Tritius, hlavní budova a 
velké pobočky jsou zabezpečeny technologií RFID a vybaveny branami proti 
nenechavcům. Novinkou roku 2019 jsou 3 selfchecky – samoodbavovací stanice. 
Jejich zařazení do výpůjčního procesu v oddělení pro dospělé čtenáře a v oddělení 
pro děti a mládež omezilo rutinní práci knihovníků a zvýšilo prestiž knihovny jako 
moderní technologické instituce. Chceme být součástí Smart city Olomouc.  
 
Již 15 let se snažíme o novou pobočku v oblasti stále se rozvíjejících sídlišť Povel a 
Nové Sady. Velkou radostí pro nás bylo rozhodnutí Rady města Olomouce o 
zařazení přeměny bývalé kotelny na Trnkově ulici na pobočku knihovny do 
souboru budoucích investic spolu s vyhlášením architektonické soutěže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Regionální funkce  

Regionální funkce poskytuje dle knihovního zákona 257/2001, § 2 písm. h, krajská knihovna a další jí pověřené knihovny v kraji. Knihovna města 
Olomouce je od roku 2003 jednou z nich. Oblast zahrnuje 131 knihoven. Finančním garantem této služby je kraj. Největší pomocí pro malé obecní 
knihovny jsou především výměnné soubory, v nichž dostávají nové, čtivé knihy, které nezůstávají po přečtení v obci, ale putují do další knihovny. 
Vděčně je přijímána i metodická a konzultační činnost, pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu, servis knihovnického programu 
LANius/Clavius/Tritius a nabídky na školení a exkurze.    
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K dalším výrazným aktivitám roku 2019 patřily: 
 

 úspěšné pokračování celostátního projektu „S knížkou do života“ (BOOK 
start), jehož hlavním cílem je podpora čtení hned od narození.  Knihovna ve 
spolupráci s Komisí pro občanské záležitosti předává při vítání občánků malé 
leporelo s „prvními“ říkankami, brožurku s radami, jak pracovat s dětmi od 
narození, a seznam doporučené předškolní četby. Součástí balíčku je i 
poukaz na čtenářský průkaz pro dítě a především pozvánka do knihovny na 
setkávání rodičů s miminy či batolaty, kdy se nenásilnou a zábavnou formou 
snažíme pracovat s nejmenšími ratolestmi. 

 Noc s Andersenem – tradiční akce pro děti plná her, pohádek a fantazie 
spojená s nocováním v knihovně; 

 Čítárna U fontány v rámci Dnů evropského dědictví;  

 Cestopárty – pořad vzniklý z podnětu těch čtenářů, kteří prožili něco 
výjimečného na svých dobrodružných cestách po světě; 

 Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny; 

 cyklické hudební podvečery Gramopárty aneb Sdílená radost, kdy se 
přibližování různých žánrů klasické i moderní hudby ujímají sami účastníci – 
hudební amatéři a nadšenci; 

 13. ročník akce pro celou rodinu – Den pro dětskou knihu; 

 Literární kavárny a přátelská setkání se spisovateli a odborníky na různá 
témata života kolem nás; 

 počítačová školení pro olomouckou veřejnost, přístup k síti Internet zdarma; 

 Klub deskových her. 
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Struktura a umístění knihoven 
 
Knihovna města Olomouce  
 
1. ústřední budova na náměstí Republiky 1:  

 oddělení pro děti a mládež  

 oddělení pro dospělé čtenáře 
- půjčovna pro dospělé čtenáře 
- půjčovna hudebnin a hudebních nosičů 
- čítárna a studovna  
- internetové centrum 

 ředitelka a provozně ekonomický útvar 

 útvar doplňování a zpracování knihovního fondu 

 útvar automatizace     
               

 
2. pobočky na území města Olomouce (celkem 6): 

 Brněnská (Knihovna Antonína Šprince) – Brněnská 80-82 

 Holice – Náves Svobody 38 

 Jungmannova – Jungmannova 25  

 Neředín – Tererovo náměstí 2 

 Nové Sady – Peškova 1 

 Tabulový vrch – Karafiátova 6  
 
 

3. knihovny v městských částech (celkem 8): 

 Droždín – Gagarinova 17 

 Chomoutov – Horecká 2 

 Lošov – Svolinského 15 

 Nedvězí – Jilemnického 29  

 Radíkov – Náprstkova 1  

 Slavonín – Kyselovského 74 

 Svatý Kopeček – Sadové náměstí 26  

 Týneček – Blodkovo náměstí 15  
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Organizační struktura Knihovny města Olomouce 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ředitelka                   1 
1. útvar knihovnických služeb:                                                                   1 

a) oddělení pro děti a mládež      2 
b) oddělení pro dospělé čtenáře   11,2 

- půjčovna pro dospělé čtenáře 
- půjčovna hudebnin a hudebních nosičů 
- čítárna a studovna 
- internetové centrum 

c) oddělení poboček 
- pobočka Brněnská      1 
- pobočka Holice      0,6  
- pobočka Jungmannova      1,8 
- pobočka Neředín      1,2 
- pobočka Nové Sady      0,1 
- pobočka Tabulový vrch      0,2 

d) oddělení knihoven v městských částech      0,2  
e) oddělení regionálních služeb     2,4 

 
2. útvar doplňování a zpracování knihovního fondu                       3,9 
 
3. provozně ekonomický útvar                4 

oddělení úklidu a šatny                            1,625 
 

4. útvar automatizace                  2 
 

celkem bez REGIONÁLNÍCH SLUŽEB                        31,625 
celkem s REGIONÁLNÍMI SLUŽBAMI                                                         34,225 
 

ŘEDITEL 

ÚTVAR DOPLŇOVÁNÍ  
A ZPRACOVÁNÍ 

KNIHOVNÍHO FONDU 
ÚTVAR  

AUTOMATIZACE 
PROVOZNĚ  

EKONOMICKÝ 
ÚTVAR 

ÚTVAR  
KNIHOVNICKÝCH  

SLUŽEB 

ODDĚLENÍ PRO  
DĚTI A MLÁDEŽ 

ODDĚLENÍ KNIHOVEN 
V MĚSTSKÝCH 

ČÁSTECH 
ODDĚLENÍ 

REGIONÁLNÍCH 

SLUŽEB 
ODDĚLENÍ  

ÚKLIDU A ŠATNY 
ODDĚLENÍ PRO  

DOSPĚLÉ ČTENÁŘE 
ODDĚLENÍ  
POBOČEK 
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1. Služby 

 
Půjčovní doba 50 hodin týdně odpovídá požadovanému standardu, snažíme se o 
co nejméně výkyvů a změn. Neuzavíráme své prostory ani v letních měsících či přes 
vánoční svátky. Naopak v době všech školních prázdnin jsou dětská oddělení 
knihoven otevřena i v dopoledních hodinách. Za našimi imobilními spoluobčany 
jezdíme do domu s pečovatelskou službou na Erenburgově ulici. 
 
Příjemné a otevřené prostředí jak v ústřední budově, tak na pobočkách – moderní 
nábytek, pohodlné pohovky, sedací vaky,… Barevnost a kreativita zajišťuje, že se 
k nám lidé rádi vracejí. Pro maminky nabízíme kojicí místnost vybavenou i nábytkem 
a hračkami pro sourozence.  
 
Abychom zajistili dostupnost knihovnických a informačních služeb pro každého 
obyvatele města, nabízíme návštěvu třech velkých (celotýdenní půjčovní doba) a 
dvanácti malých poboček (otevřeno většinou 2x týdně). Pravidelně sledujeme a 
vyhodnocujeme zájem čtenářů o ně. Je škoda, že pobočka Nové Sady v Domě 
s pečovatelskou službou na Peškově ulici (kam se přestěhovala v roce 2013) svými 
rozměry a poskytovanými službami neodpovídá velikosti rychle se rozvíjející oblasti 
Olomouce, ve které se nachází. Návštěvnost knihoven v městských částech není 
příliš efektivní – náročnější čtenáři vyhledávají ústřední budovu či velké městské 
pobočky. Všechna pracoviště nabízejí služby veřejného internetu.  
 
Kvalitní a různorodý knihovní fond dnes tvoří mimo knih a časopisů také CD 
s hudbou či mluveným slovem, deskové hry, dětské kufříky a elektronické čtečky. 
Pokud se kniha nenachází ve stálém fondu knihovny, je možno ji prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby získat z jiné české či zahraniční knihovny. Řadu 
novinek je možno si půjčit jako e-knihy. 
 
V čítárně a studovně lze nalézt 253 titulů novin a časopisů včetně regionálních 
periodik, publikace vztahující se k regionu, naučnou literaturu k prostudování 
v knihovně, usnesení Zastupitelstva a Rady statutárního města Olomouce. Databáze 
Osobnosti, kterou vytvářejí a doplňují sami knihovníci, zahrnuje základní údaje o 
významných lidech regionu střední Moravy, kteří se zde narodili, zemřeli nebo zde 
pracovali, a je k dispozici čtenářům i přes naši webovou stránku. V současné době 
má 5 402 záznamů, každoročním výstupem z ní je publikace Osobnosti střední 
Moravy, na níž spolupracujeme i s dalšími knihovnami v regionu. 
 
Automatizovaný výpůjční protokol, který je spojený se službami jako vyhledávání, 
rezervace a prodlužování přes webové stránky nebo mobilní či emailová upozornění 
ohledně blížícího se konce výpůjční lhůty, čekajících rezervací nebo nových aktivit 
knihovny, zrychluje služby a dává prostor našim vzdělaným a komunikativním 
knihovnicím a knihovníkům pro individuální práci se čtenářem.  
 
Moderní informační služby doplňuje bezplatný kvalitní internet na 51 počítačích 
pro olomouckou veřejnost (resp. wifi připojení). Internetové centrum poskytuje 
školení pro zájemce z řad široké olomoucké veřejnosti s důrazem na seniory, matky 
na mateřské dovolené a nezaměstnané. Školení zajišťují pracovníci knihovny. 
Nejedná se jen o základy práce s počítačem, ale i mnohem náročnější školení, která 
jsme zařadili do odpoledních hodin. 
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Výpůjční činnost  

Čtenářské návštěvy 184 348 

Registrovaní čtenáři 11 726   

Výpůjčky                                                             421 342 

Internet 12 754 

Výpůjčky e-knih  2 545 

Podrobný rozpis + porovnání s rokem 2018 lze najít v příloze I. Přehled činnosti KMOL za rok 2019  

 
Potěšil nás nárůst čtenářských návštěv (2,2%) a počtu čtenářů (4%), naopak poklesly 
výpůjčky (6%), což je světový trend. Stále klesá počet lidí, kteří potřebují službu 
internetu (o 18%), předpokládáme, že je to rychlým rozšířením chytrých telefonů. 
Naopak možnost stahování e-knih přes knihovnu zdarma (nárůst o 330%) se 
v dlouhodobé perspektivě (službu nabízíme již 5 let) ukázalo jako dobrý nápad, 
poskytujeme většinu populární beletrie i kvalitní naučné knihy okamžitě bez čekání.  
Při soupeření s dalšími médii (hlavně televizními seriály a počítači) musí knihovna 
stále pracovat se svými uživateli, lákat nové čtenáře a prezentovat se jako milá a 
příjemná instituce, do které se vyplatí chodit za informacemi i za krásnou literaturou. 
 
Školení  

 počet školení počet účastníků 

Windows 10 23 126 

internet, e-mail 14 46 

Office (Word, Excel, PowerPoint)                    16 64 

fotografie                    17 87 

senioři  28 215 

 celkem 98 538 

 
Excerpce novin a časopisů 
Pracovníci zpracovávají články Olomouckého deníku, Hanáckého večerníku, 
Hanáckých novin, regionálních příloh MF Dnes a Práva, Olomouckých listů, Žurnálu 
UP, Moravského seniora, Olomouckého seniora, a dále pak všech regionálních tisků, 
které do knihovny přicházejí (2019 vloženo 305 záznamů). Excerpce umožňují 
rychlejší orientaci při hledání tiskových zpráv o našem městě, regionálních 
osobnostech a událostech.  
 
Kulturní a vzdělávací akce 
Pracovníci knihoven se podíleli na organizaci a realizaci různých forem práce se 
čtenáři všech věkových kategorií, jako jsou exkurze, knihovnické lekce, besedy, 
školení, soutěže, výtvarné dílničky,…  
 
K populárním besedám pro první stupeň patří Od Puntíkářů k Modrému Poťouchovi, 
Neotesánek, Byl Bivoj hrdina?, Pan Lišák má knihy rád, pro druhý stupeň pak Holky 
na vodítku, Řvi potichu brácho, Prolhané národní obrození nebo Země FANTAZIE. 
 
Pyšníme se také tím, že na besedy a knihovnické lekce k nám nechodí jen děti, ale i 
středoškolská mládež. Oblíbená témata jako cyklus „Bezpečný internet“ 
(kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, sexting), Tajuplný svět komiksů, fantasy 
a sci-fi, Anne Franková – (Ne)obyčejný příběh, Hrdelní právo v Olomouci aneb 
katovské řemeslo, doplnily v roce 2019 nově zpracovaná Mediální výchova či Etiketa. 
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V rámci projektu Book start proběhlo 12 setkání (každý měsíc) v hlavní budově i na 
pobočkách, účastnilo se 106 dětí (+ rodiče).  
 
Napříč všemi pobočkami probíhala nová dětská čtenářská soutěž Lovci perel, kdy 
děti hledaly označené knihy, odpovídaly na všetečné otázky a získávaly za to „perly“. 
 
O letních prázdninách připravila pobočka Jungmannova pravidelná středeční 
Putování s pohádkou pro předškolní děti s doprovodem, oddělení pro děti a mládež 
oživilo svoji letní půjčovní činnost Knihohrátkami. 
 
„Náctiletí“ si tříbili znalosti při Buzzy kvízových podvečerech, kolem Klubu deskových 
her se vytvořila komunita kvalitních hráčů. 
 
Půjčovnu pro dospělé čtenáře a pobočku Jungmannova oživovaly powerpointové 
prezentace k rozmanitým výročím i aktuálním událostem promítané na velkém 
monitoru. 
 

 
Literární kavárny a přátelská setkání 
 

 na náměstí Republiky 
- literární posezení 

Kniha moci a elegantních nevěstek – Petr Ritter 
Grófka – Lenka Horňáková-Civade 
Milionář k snídani aneb …a kde je láska? – Jitka Kubešová 

 
- besedy na zajímavá společenská témata 

Život v misích  – Radek Sekanina 
Quo vadis EU? –  Marek Hilšer, Radim Sršeň, Pavel Šaradín, Petr Bilík 
Diplomacie bez závoje – Vladimír Klíma 
Českoslovenští letci v RAF – Daniel Švec 
Finanční gramotnost v praxi – lektoři Your Chance 

 
- zdravotní problematika 

Deprese z pohledu pacientky – Ludmila Křivancová 
Vše o životě po životě – Dalibor Stach 

 
- Noc literatury – Ivana Plíhalová, Pavel Hekela (Divadelní sál Konviktu UP) 

 
- Olomoucká muzejní noc – Hvězdná obloha s Josefem Masničákem 

 
- Cestopárty 

Maroko – Radomír Křížek 
Jižní Korea – Václav Arnoš 
Jordánsko – Miloslav Kouřil a Jana Římská 

 
- cyklus besed věnovaných literatuře a umění ve spolupráci s neziskovou 

společností EuForAll, o.s: 
lektorka Petra Kožušníková: 
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 Olomoucká poezie a próza po roce 2010 
lektorka Věra Mičková 

Staré kultury na americkém kontinentu 
Život ve starověkých Athénách 
Umění a život ve starověkém Římě a Pompejích 
Křesťanské umění v prvním tisíciletí 
Doba románská 

  lektorka Jarmila Podivínská 
Právo starověkých říší 

 

 na pobočce Brněnská 
Setkání pamětníků vily Františky Lipčíkové 
Vzpomínky na Novou ulici – František Gračka 
 

 na pobočce Neředín 
Potřebuje moderní Olomouc mrakodrapy? – Martina Mertová 
 

 na pobočce Jungmannova 
Literární setkání s Františkem Všetičkou 
Úsměv je nejhezčí poezie – Jiří Květoslav Hrubý  
Malé ostrovy v Indickém oceánu – Petr Kozel 
Cesta kolem světa – Čína  
Protektorát v Olomouci – Milan Tichák 
Grafologie – cesta do hlubin duše – Helena Veličková 
 

Výstavy 
 v internetovém centru a v půjčovně pro dospělé čtenáře na náměstí 

Republiky:  
- David Hořelica – fotografie 
- Michal Žíla – fotografie 
- Výstava prací členů fotografické sekce VSMO 
- Pavel Machalka – fotografie 

 

 ve foyeru pobočky na Brněnské ulici 
- František Unzeitig – fotografie 
- Oldřich Schnabl – Digitální grafika  
- V náruči památkové péče – banery významných památek v Olomouckém kraji 
- Lubomír Pavelčák (SONS) – fotografie 
- Martin Benčík – Olomoucké kostely  
- Soňa Zapletalová – intuitivní obrazy 

 

 v prostorách pobočky Jungmannova 
- Hana Martinková – fotografie  
- Martin Benčík – Hlubočky a okolí 
- Výstava slabikářů 
- Karel Kozel – obrazy  
- Tomáš Zrnka – Olomoucko z ptačí perspektivy  
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2. Doplňování a zpracování knihovního fondu  
  
Nákup knihovního fondu se v roce 2019 prováděl: 
 

1) z rozpočtu KMOL - pro všechna oddělení a pobočky Knihovny města 
Olomouce; 
 

2) z finančních prostředků zřizovatelů knihoven na základě „Smlouvy o nákupu 
a zpracování knih hrazených z prostředků zřizovatele knihovny“ (obecní úřady 
v regionu Olomouc) - pro 13 obcí; 
 

3) z finančních prostředků Olomouckého kraje na zajištění regionálních funkcí  
- tvorba výměnných souborů pro 124 místních knihoven v regionu Olomouc. 

 
 
   KMOL obecní fondy výměnné soubory 

knihy 2 852 028,10 88 979,00 908 558,82 

časopisy 197 104,46   

hudebniny  45 770,80   

CD 154 075,34   

deskové hry 20 490,00  6 382,00 

elektronické knihy 81 186,00   

celkem 3 350 654,70 88 979,00 914 940,82 

                          
 
Nákup knih se zajišťoval především od distribučních firem, ostatní potřebné tituly se 
doplňují z nabídkových plánů nakladatelství a přes internetová knihkupectví. Při 
výběru titulů jsou respektovány požadavky vedoucích oddělení a poboček. 
 
Slevy získané ze základní ceny 
   
 

 
KMOL 

 
obecní fondy 

 
výměnné soubory 

knihy v Kč 1 456 479,70 42 690,00 450 155,18 

knihy v % 33,80  32,42 33,13 

časopisy v Kč 31 917,67   

Časopisy v % 14,21    

 
 
Průměrná cena knihy zakoupená pro KMOL je 193,82 Kč. 
Výdaj na nákup knihovního fondu v roce 2019 na 1 obyvatele města 32,55 Kč. 
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Přírůstek knihovního fondu 
   
 

 
KMOL 

 
výměnné fondy 

 
celkem 

Knihovní jednotky 15 951 4 341        20 292    

knihy  15 059 4 323 19 382 

    z toho koupě 14 715 4 323 19 038 

    z toho náhrady 42  42 

    z toho dary 302  302 

         z toho Česká knihovna 48  48 

         z toho cizojazyčná 
literatura 

174  174 

CD 655  655 

hudebniny 171  171 

     z toho koupě 171  171 

     z toho dary 0  0 

deskové hry 66 18 84 

 
    
                   
Úbytek knihovního fondu 
   
 

 
KMOL 

 
výměnné fondy 

 
celkem 

Knihovní jednotky 12 858 2 215 15 073 

    z toho ztráty způsobené čtenáři 132  132 

    z toho nedobytné výpůjčky 225  225 

 

 

 

Stav fondu ke konci roku 2019 

knihovní 
jednotky 
celkem 

knihy CD hudebniny deskové 
hry 

el. 
čtečky 

ostatní 
dokumenty 

198 741 178 969 13 754 2 927 405 2 2 684 
Podrobný rozpis v příloze II. – Stav fondu KMOL k 31. 12. 2019 
 

 
Opravy slovníků 

Díky finančním prostředkům získaným z MK ČR jsme téměř dokončili sjednocování 
záznamů klíčových slov a harmonizaci se slovníkem autorit. Celkem se opravilo 
14 036 záznamů. 
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3. Automatizace 
 

Knihovna pracuje v plně automatizovaném knihovnickém systému Tritius, který je 
neustále aktualizován na vyšší verze.  V ústředí i na pobočkách je celkem 112 
počítačů, laptopů a tabletů, z toho je pro veřejnost určeno 58 (51 připojeno k  
internetu). O chod celé sítě se starají dva pracovníci. 
 
Rok 2019 byl ve znamení dokončení dlouhodobého projektu zabezpečení fondu 
metodou RFID. Pobočky Jungmannova, Neředín a Brněnská získaly čtečky RFID a 
ochranné brány. Samoobslužné odbavovací stanice zrychlily poskytované služby v 
oddělení pro dospělé čtenáře (2 ks) a v oddělení pro děti a mládež (1ks). Vše díky 
dotaci z MK ČR. 
 
Jako každoročně jsme vycházeli z auditu HW a SW výpočetní techniky, na jehož 
základě jsme pokračovali v pravidelné obměně knihovní techniky. V rámci této 
modernizace bylo instalováno 5 nových PC, na všech stanicích instalován Windows 
10 resp. Windows 8.1. Získali jsme nový virtuální mail server, byl instalován logovací 
server a nový firewall. 
 
Útvar automatizace zajišťuje také v rámci regionálních funkcí servis knihovnického 
programu Clavius/Lanius městským a obecním knihovnám v obcích olomouckého 
regionu.  
 
       

4. Vzdělávání 
k 

Knihovna města Olomouce jako každá moderní knihovna podporuje celoživotní 
vzdělávání svých pracovníků. V rámci jejich odborného růstu buď sama různé 
knihovnické vzdělávací akce pořádá, nebo pracovníky za vzděláváním vysílá.  
k 

V roce 2019 knihovna připravila: 

 celodenní exkurzi, při které pracovníci všech oddělení načerpali zajímavé 
náměty pro svoji práci v Knihovně města Ostravy a nově rekonstruované 
Městské knihovně  Bílovec; 

 vzdělávací poradu věnovanou novinkám v oblasti světového knihovnictví a 
službám, které chceme v roce 2020 nabízet;  

 tři jazykové kurzy. 
 

Mimo vlastní knihovnu si pracovníci oddělení a poboček zvýšili svoji odbornost na 
seminářích, kurzech a konferencích – např. Knihovny současnosti, Současná 
literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství, Svět knihy a knižní veletrh 
v Havlíčkově Brodě; nahlédli do možností využití YouTube při svých besedách, 
nadchl je Knihovní Inspiromat; doplnili si konzervátorské minimum, pronikli do 
modelování pro 3D tisk, rozšířili si znalosti české literatury, navštívili workshop Knižní 
příběhy a výtvarné tvoření a sledovali veškeré nové trendy týkající se Souborného 
katalogu ČR a služby Získej. Pracovnice dětských oddělení měly vzhledem 
k aktivitám Book start možnost navštěvovat společné vzdělávání s učitelkami 
mateřských školek.  
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Dvě pracovnice navštěvovaly rekvalifikační kurz „Knihovník v přímých službách“, dvě 
další kombinovaně studovaly knihovnictví na vysoké škole. 

 
5. Ediční činnost 

k 

 kalendář výročí Osobnosti střední Moravy 2020 (500 ks) 

 tašky s nápisem „Již 130 milionů let čtete s námi“ (130 ks) 

 
6. Public relations 
k 

Najít informace o knihovně, její historii, knihovní řád, poplatky, pobočky, on-line 
katalog Carmen s upozorněním na novinky, čtenářské konto s možností prodlužování 
výpůjček či rezervací, stránku vztahující se k vykonávání regionálních funkcí a 
zejména aktuální informace z knihovny je možno na webových stránkách knihovny 
(www.kmol.cz), stejně jako na stránkách Facebooku a Instagramu; své příznivce si 
našel specifický formát propagace akcí – knihovnický videomagazín Knihomol, který 
jsme od roku 2019 doplnili jeho tištěnou verzí. 
 
V tisku, televizi, rozhlase, resp. na internetových portálech se knihovna prezentovala 
253 zprávami, články či rozhovory.  
 
Pokračovala spolupráce s Tyfloservisem a Sjednocenou organizací nevidomých 
a slabozrakých, pro jejichž klienty připravujeme poslechové pořady a diskotéky; 
stejně jako s Unií neslyšících, kdy některé besedy tlumočíme do znakového jazyka 
či jim nabízíme pořady přímo na míru. Rádi k nám chodí také klienti Jitra, ZŠ a MŠ 
pro sluchově postižené, DC Husitská a ZŠ profesora Matějíčka.  
 
Knihovna předvedla své dvě historické budovy zájemcům v rámci Dnů evropského 
dědictví, kdy také na dva dny otevřela Čítárnu u fontány. Zapojila se do 
celoměstských akcí Noc literatury a Noc muzeí. 
 
Navázali jsme spolupráci s Čtoucími babičkami – nabídli jsme jim kvalitní dětský 
vyřazený fond, metodickou pomoc a nástěnku v hlavní budově pro prezentaci jejich 
aktivit.  
 
Knihovna města Olomouce se zapojila do projektu Místní akční plán II vzdělávání v 
ORP Olomouc, ředitelka je členkou řídícího výboru, jedna knihovnice pracuje přímo 
ve skupině Čtenářské gramotnosti. Aktivita tohoto programu určená pro učitelky MŠ 
proběhla v roce 2019 přímo v knihovně. 
 
Podobně s ohledem na spolupráci se středními školami - jsme součástí projektu 
IKAP (Implementace krajského akčního plánu). Ředitelka je odborným poradcem 
krajského metodického kabinetu čtenářské gramotnosti, naše besedy pro 
středoškolskou mládež byly pro tento projekt zfilmovány, další akce pro učitelky SŠ 
využila našeho knihovního prostředí. 
 

http://www.kmol.cz/
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Na celopolské knihovnické konferenci v partnerském městě Krakově reprezentovala 
ředitelka statutární město Olomouc a ve své prezentaci představila současný 
moderní marketing knihoven. 
 
Ředitelka knihovny se jako členka sekce Public Libraries IFLA (Mezinárodní federace 
knihovnických svazů) účastnila tzv. mid-termu v Tampere a celosvětového kongresu 
IFLA v Aténách. V rámci republiky pracovala ve vedoucích funkcích profesní 
organizace – Svazu knihovníků a informačních pracovníků (místopředsedkyně sekce 
veřejných knihoven, členka regionálního výboru tohoto sdružení a členka komise pro 
zahraniční styky), v celostátním výboru Sdružení uživatelů LANia/Clavia/Tritia a 
souborného katalogu SKAT; byla členkou celostátní hodnotitelské komise soutěže 
Vesnice roku 2019 a jako členka redakční rady krajského časopisu KROK se podílela 
na jeho obsahu. Je také jedním z hodnotitelů soutěže Magnesia Litera.  
 

 
7. Výsledky hospodaření    
 
Rozpočet knihovny (v Kč) 

 
*) Čerpání této krajské dotace je přísně účelové, vyúčtování se zasílá Olomouckému 
kraji. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí a Statistický výkaz financování  
regionálních funkcí tvoří Přílohu IV.  

 
 
 

Rozbor mezd        

kategorie zaměstnanců průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 

průměrná mzda  

knihovníci   25,6              23 952 Kč 

ostatní odborní zaměstnanci 
(techničtí pracovníci) 

 
2 

 
34 989 Kč 

dělnické profese       3,625 16 813 Kč 

zaměstnanci správy  
(včetně ředitelky) 

 
3 

 
45 199 Kč 

 
Výše mzdových prostředků vycházela z platného nařízení vlády č. 263/2018 Sb. 
 
 
 

příspěvek na činnost od zřizovatele 20 182 000    

dotace z Olomouckého kraje - regionální funkce*) 2 769 246 

dotace z Olomouckého kraje - regionální funkce – navýšení*)    58 000 

dotace z MK ČR z grantu VISK 9, program Veřejné informační 
služby, Kooperativní tvorba a využití souboru národních autorit – 
III. etapa 133 000  

dotace z MK ČR, programu Kulturní aktivity, projekt (Ne)známé 
země 28 000 
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Náklady a výnosy v Kč 
 
 

 
 

 
 účet  

náklady 
skutečnost k 31. 12. 2019 

hlavní 
činnost 

hospodářská 
činnost 

regionální 
funkce 

 
celkem 

  spotřeba materiálu 4 151 694 15 499 953 256 5 120 449 

  spotřeba PHM 26 655  29 956 56 611 

501 spotřeba materiálu 4 178 349 15 499 983 212 5 177 060 

  spotřeba energie 556 282 20 16 072 572 374 

  spotřeba vody 133 273  3 265 136 538 

  spotřeba plynu 440 175 26 4 964 445 165 

502 spotřeba energie 1 129 730 46 24 301 1 154 077 

511 opravy a udržování 364 051   364 051 

512 cestovné 90 904  19 766 110 674 

513 náklady na reprezentaci 30 059  377 30 436 

518 ostatní služby 723 213 852 670 423 1 394 488 

  
mzdové náklady  
(bez odměn) 9 498 210 10 638 673 450 10 182 298 

  ostatní osobní náklady 35 752  6 413 42 165 

  odměny a prémie 542 177  27 800 569 977 

  dohody 891 979  132 337 1 024 316 

521 mzdové náklady 10 968 118 10 638 840 000 11 818 756 

524 
zákonné sociální a 
zdravotní pojištění 3 598 791 3 597 237 677 3 840 065 

525 jiné sociální pojištění     

527 
zákonné sociální 
náklady 601 629  28 135 629 764 

528 jiné sociální náklady 34 674  1 867 36 541 

  
odpisy městského 
majetku 153 552   153 552 

  
odpisy vlastního 
majetku 547 454   547 454 

551 odpisy DHM 701 006   701 006 

558 náklady z DDHM 580 687  19 988 600 675 

  jiné ostatní náklady 70 875  1 500 72 375 

591 daň z příjmů 30 310   30 310 

       

 náklady celkem  23 102 396 30 632 2 827 246  25 960 274 
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účet 

výnosy 
 

skutečnost k 31. 12. 2019 
hlavní 

činnost 
hospodářská 

činnost 
regionální 

funkce celkem 

602 
výnosy z prodeje 
služeb 1 324 980 3 900  1 328 880 

603 výnosy z pronájmu 672 706   672 706 

644 
výnosy z prodeje 
materiálu 196 440   196 440 

648 čerpání fondů     

649 
ostatní výnosy z 
činnosti 379 749 26 732  406 481 

662 úroky 145   145 

  vlastní příjmy celkem  2 574 020 30 632  2 604 652 

672 
výnosy vybraných 
institucí z transferů 20 592 243  2 827 246 23 419 489 

      

  výnosy celkem 23 166 263  30 632 1 827 246 26 024 141 

        

  
hospodářský 
výsledek 63 867 0 0 63 867 

  
přepočtený stav 
pracovníků 31,625  2,6 34,225 

  % soběstačnosti     10,009 

 
 
Rozbor nákladových položek 
Při sestavování rozpočtu nákladových položek bylo v rámci příspěvku od zřizovatele 
přihlédnuto k potřebám knihovny na nutnou průběžnou údržbu budov, pravidelnou 
obměnu PC sítě a zabezpečení běžného provozu knihovny při dodržení zásad 
hospodárného vynakládání finančních prostředků.   
 
Největší akcí roku 2019 bylo vybavení pobočky Jungmannova novými regály, oprava 
výpůjčního pultu a dalšího nábytku za celkovou částku 175 700 Kč. Dále bylo během 
roku 2019 opraveno zařízení a vybavení v pronajímaných prostorách ve druhém 
podzemním podlaží budovy na náměstí Republiky 1 v hodnotě 156 600 Kč. Na 
pobočce Brněnská byla realizovaná oprava dveří a zárubní, pořízení rampy pro 
vozíčkáře a šatního koutu celkem za 34 500 Kč.  
 
Rozbor výnosových položek 
Výnosy odpovídaly našim možnostem, mimo registračních a sankčních poplatků ve 
výši 1 120 260 Kč, je tvoří především výnosy z pronájmu prostor v budovách na 
náměstí Republiky a na Brněnské ulici v celkové výši 672 706 Kč.  
Součástí ostatních výnosů jsou příjmy za služby poskytované v rámci výkonu 
regionálních funkcí (332 631 Kč), finanční příspěvky (89 000 Kč) obdržené od obcí 
na nákup knih pro jejich obecní knihovny (materiál a práce s nákupem spojená jsou 
hrazeny z krajské dotace na zajištění regionálních funkcí).  
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Hospodářská činnost 
Již pátý rok jsme pokračovali v prodeji služby mojeID, která umožňuje přihlášení do 
řady aplikací či služeb na internetu. Knihovna poskytuje v Olomouci jako jediná 
zdarma ověření dokladů k získání čísla mojeID.  Poskytovatel  této služby  firma 
CZ.NIC, z. s. proplácí  náklady  na  jednoho  čtenáře  ve  výši 100 Kč.  V roce 2019 
nám zaslali 3 900 Kč.  
 
Již druhý rok, díky zajmu čtenářů o původně pouze reklamní tašky, pokračovala 
knihovna s jejich prodejem (40 Kč/ks). Za tuto činnost jsme získali celkem 26 680 Kč. 
 
 
 

Jmění a fondy (v Kč) 

 stav k 1. 1. 2019 stav k 31. 12. 2019 

jmění  15 516 493,82 15 776 954,82 

rezervní fond 5 107,82 30 107,82 

investiční fond  515 365,08 423 789,08 

fond odměn 260 993,82 286 227,38 

fond kulturních a sociálních potřeb 17 939,04 1 844,84 

 
Jmění účetní jednotky je tvořeno budovou a pozemky na náměstí Republiky 1 a na 
Brněnské ulici 80-82 v Olomouci, dále pak hmotným a nehmotným dlouhodobým 
majetkem knihovny.  
 
Zůstatek rezervního fondu byl v květnu roku 2019 navýšen o příděl z hospodářského 
výsledku předchozího roku ve výši 25 000 Kč. Z rezervního fondu v roce 2019 nebylo 
čerpáno. 
 
Investiční fond vzrostl tvorbou odpisů dlouhodobého hmotného majetku o 512 114 
Kč, dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 188 900 Kč a z programu VISK 3 ve 
výši 850 000 Kč. Z investičního fondu byly pořízeny:  

 firewall (HW) za 108 893 Kč; 

 3 RFID brány pro pobočky Brněnská, Neředín a Jungmannova za 430 760 Kč; 

 3 selfchecky za 513 282 Kč; 

 kaskádová sestava plynových kotlů na nám. Republiky 1 za 338 190 Kč; 

 virtuální mail server za 69 965 Kč;  

 3 licence SIP2 za částku 181 500 Kč. 
 
Fond odměn byl v květnu roku 2019 navýšen o příděl z hospodářského výsledku 
předchozího roku ve výši 25 233,56 Kč. Z fondu odměn nebylo v roce 2019 čerpáno. 
 
Zůstatek FKSP vyplývá ze zákonné tvorby a čerpání fondu během roku (příspěvky na 
stravné, peněžní odměny k životním a pracovním výročím zaměstnanců, příspěvky 
na vzdělávání zaměstnanců v angličtině, kulturní vystoupení a občerstvení na oslavě 
130. výročí knihovny). 
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Kontrolní činnost  
V roce 2019 neproběhla v Knihovně města Olomouce žádná veřejnosprávní kontrola. 
Vnitřní kontrolní činnost a vnitřní kontrolní systém knihovny vychází ze Směrnice pro 
výkon řídící kontroly – v roce 2019 jsme se zaměřili na kontroly pokladen, následnou 
kontrolu účetních dokumentů, kontrolu návaznosti bankovních výpisů, kontrolu 
dodržování výše minimálních a zaručených mezd a kontrolu požární dokumentace. 
Vše bez zjištěných závad.  

 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku 
Kladný hospodářský výsledek ve výši 63 867,16 Kč navrhujeme rozdělit a převést 
32 000 Kč do rezervního fondu a částku 31 867,16 Kč do fondu odměn.  
 
Účetní audit 
Byl proveden řádný účetní audit s  vyslovením auditorského názoru, že účetní 
uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv subjektu Knihovna města 
Olomouce, příspěvková organizace k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a 
výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými 
účetními předpisy (viz příloha V.). 
 
 
  

Závěr 
Snažíme se udržet úroveň a světovost nabízených knihovnických a informačních 
služeb. Díky rozmanité řadě akcí a zajištění veřejného přístupu k internetu ve všech 
našich pobočkách zavítali do knihovny i olomoučtí občané, kteří nejsou našimi 
uživateli.  
 
V roce 2020 soustředíme své úsilí na rozvíjení čtenářské gramotnosti a boj s digitální 
demencí, již pracujeme v městských i krajských školských projektech. Budeme 
pokračovat v celostátní kampani Book start, rozvíjející čtenářské návyky dětí již od 
narození. Uvažujeme o  zapojení se do dalšího celostátního projektu, který zahrnuje 
práci s dětmi 3-6 let. Otevřeme moderní TechLab centrum pro děti a mládež (práce 
s robotickými hračkami a 3D tiskem). 
 
Věříme, že v architektonické soutěži bude vybrán úžasný projekt pobočky na Trnkově 
ulici, který se stane nejen komunitním centrem oblasti, ale také jeho architektonickou 
dominantou. 
 
Budeme se snažit udržet zájem o naši knihovnu jako kulturní a vzdělávací instituci. 
Chceme být skutečně komunitním centrem našeho města, aby k nám čtenáři bez 
rozdílu věku, sociálního postavení, pohlaví, barvy pleti a zdravotního stavu rádi a 
často chodili, aby u nás nalézali informace, vzdělání, zábavu a laskavý přístup.   
 
 
V Olomouci 12. 3. 2020   
 
 
 
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka 
Na zpracování se podíleli: Mgr. Jana Pospíšilová, Jana Malaníková, Ing. Bc.Libor Housírek, Ing. Pavel Vítek  



2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl 

dospělé 211 185 196 824 -14 361 20 712 19 406 -1 306 189 777 176 091 -13 686

dětské 46 629 46 843 214 545 656 111 45 550 45 246 -304

hudební 6 459 5 278 -1 181 1 204 926 -278 10 13 3

budova celkem 264 273 248 945 -15 328 22 461 20 988 -1 473 235 337 221 350 -13 987

Nové Sady 4 320 4 623 303 13 0 -13 4 307 4 623 316

Jungmannova 37 915 34 398 -3 517 629 536 -93 37 182 33 699 -3 483

Neředín 44 812 39 417 -5 395 3 132 2 598 -534 41 628 36 729 -4 899

Brněnská 39 297 39 348 51 2 015 2 093 78 37 185 37 091 -94

Holice 31 953 30 105 -1 848 1 938 1 615 -323 29 988 28 437 -1 551

Tabulový vrch 18 481 17 380 -1 101 527 401 -126 17 954 16 979 -975

městské části 7 688 7 127 -561 76 336 260 7 612 6 791 -821

pobočky celkem 184 466 172 398 -12 068 8 330 7 579 -751 175 856 164 349 -11 507

CELKEM 448 739 421 343 -27 396 30 791 28 567 -2 224 411 193 385 699 -25 494

2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl

dospělé 53 623 42 446 -11 177 136 154 133 645 -2 509 0 0 0

dětské 0 0 0 0 0 0 8 779 8 503 -276

hudební 6 11 5 4 2 -2 0 0 0

budova celkem 53 629 42 457 -11 172 136 158 133 647 -2 511 8 779 8 503 -276

Nové Sady 28 87 59 3 839 4 239 400 42 11 -31

Jungmannova 2 654 2 414 -240 26 200 24 588 -1 612 1 546 1 157 -389

Neředín 4 192 3 008 -1 184 29 290 28 269 -1 021 1 335 745 -590

Brněnská 2 815 2 455 -360 26 654 27 664 1 010 1 361 1 026 -335

Holice 2 132 1 568 -564 21 021 20 925 -96 1 104 794 -310

Tabulový vrch 653 665 12 13 752 13 638 -114 521 283 -238

městské části 120 120 0 7 055 5 909 -1 146 76 46 -30

pobočky celkem 12 594 10 317 -2 277 127 811 125 232 -2 579 5 985 4 062 -1 923

CELKEM 66 223 52 774 -13 449 263 969 258 879 -5 090 14 764 12 565 -2 199

2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl

dospělé 0 0 0 1 286 2 545 1 259

dětské 36 771 36 743 -28 534 941 407

hudební 0 0 0 5 245 4 339 -906

budova celkem 36 771 36 743 -28 280 470 190

Nové Sady 398 286 -112 7 345 8 295 760

Jungmannova 6 782 5 540 -1 242

Neředín 6 811 4 707 -2 104 1 815 1 558 -257

Brněnská 6 355 5 946 -409

Holice 5 731 5 150 -581 208 85 -123

Tabulový vrch 3 028 2 393 -635

městské části 858 716 -142 3 300 2 785 -515

pobočky celkem 29 963 24 738 -5 225

CELKEM 66 734 61 481 -5 253 4 0 -4

e-knihy

1 282 2 545 1 263

736 1 322 586

7 345 8 295 364

hry, kufříky

Příloha I.              Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2019

výpůjčky celkem výpůjčky knih

beletrie

dospělé

naučná 

výpůjčky periodik

mládež naučná

hudební

CD

el. čtečky

dětské

ostatní dokumentymládež beletrie

celkem

gramofonové desky

z toho hudebniny

pobočky



2 018 2 019 rozdíl 2018 2019 rozdíl

dospělé 97 470 96 813 -657 11 870 10 179 -1 691

mládež 20 019 22 842 2 823 498 392 -106

hudební 3 497 3 463 -34 0 0 0

budova celkem 120 986 123 118 2 132 12 368 10 571 -1 797

Nové Sady 1 313 1 544 231 0 0 0

Jungmannova 16 316 16 336 20 967 665 -302

Neředín 14 559 14 759 200 460 216 -244

Brněnská 12 684 14 193 1 509 732 453 -279

Holice 7 699 7 828 129 442 276 -166

Tabulový vrch 4 158 4 322 164 137 132 -5

městské části 2 591 2 248 -343 509 441 -68

pobočky celkem 59 320 61 230 1 910 3247 2183 -1 064

CELKEM 180 306 184 348 4 042 15 615 12 754 -2 861

2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl 

dospělé 6 676 6 985 309 435 417 -18

mládež 2 128 2 326 198 1 246 1 413 167

hudební 308 251 -57 20 13 -7

budova celkem 9 112 9 562 450 1 701 1 843 142

Nové Sady 126 136 10 13 18 5

Jungmannova 1 331 1 270 -61 487 492 5

Neředín 1 251 1 246 -5 420 427 7

Brněnská 1 047 1 163 116 302 377 75

Holice 520 531 11 174 181 7

.Tabulový vrch 323 327 4 96 82 -14

městské části 186 235 49 48 50 2

pobočky celkem 4 784 4 908 124 1 540 1 627 87

CELKEM 13 896 14 470 574 3 241 3 470 229

2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl 

dospělé 85 88 3 1 889 1 940 51

mládež 171 167 -4 3 587 3 538 -49

budova celkem 256 255 -1 5 476 5 478 2

Nové Sady 0 0 0 0 0

Jungmannova 115 140 25 2 854 3 400 546

Neředín 63 95 32 1 463 2 220 757

Brněnská 116 132 16 2 238 2 582 344

Holice 63 94 31 1 229 2 229 1 000

Tabulový vrch 16 17 1 378 357 -21

městské části 6 5 -1 124 107 -17

pobočky celkem 379 483 104 8 286 10 895 2 609

CELKEM 635 738 103 13 762 16 373 2 611

z toho do 15 letčtenáři v odděleních

čtenářské návštěvy z toho Internet 

Besedy, knihovnické lekce počet účastníků



2 018 2 019 rozdíl 2 018 2 019 rozdíl 

dospělé 134 149 15 2 477 2 561 84

mládež 40 29 -11 1 105 883 -222

budova celkem 174 178 4 3 582 3 444 -138

Nové Sady 0 0 0 0 0 0

Jungmannova 29 35 6 852 915 63

Neředín 7 5 -2 125 55 -70

Brněnská 33 22 -11 439 279 -160

Holice 0 1 1 255 20 -235

Tabulový vrch 0 0 0 16 0 -16

městské části 0 0 0 0 0 0

pobočky celkem 69 63 -6 1 687 1 269 -418

CELKEM 243 241 -2 5 269 4 713 -556

2 018 2 019 rozdíl 2018 2019 rozdíl

dospělé 4 4 0 62 29 -33

mládež 42 33 -9

budova celkem 4 4 0 104 62 -42

Nové Sady 0 0 0

Jungmannova 6 6 0 58 59 1

Neředín 0 40 13 -27

Brněnská 6 6 0 75 3 -72

Holice 137 96 -41

Tabulový vrch 112 86 -26

městské části 29 0 -29

pobočky celkem 12 12 0 451 257 -194

CELKEM 16 16 0 555 319 -236

Celkový počet čtenářů s platnou registrací k 31.12. 2018             11 274    z toho  2 700 do 15 let

Výstavy

Celkový počet čtenářů s platnou registrací k 31.12. 2019             11 726    z toho  2 879 do 15 let 

Výstavky a prezentace

Kulturní a vzdělávací akce počet účastníků



       

Oddělení pro děti a mládež N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD

4 743 12 796 17 539 237 17 776

CELKEM 0 0 4 743 12 796 17 539 237 17 776

Půjčovna pro dospělé čtenáře N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD

37 226 48 501 85 727 11 85 738

CELKEM 37 226 48 501 0 0 85 727 11 85 738

Půjčovna hudebnin a hudebních nosičů N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD

knihy 149 149 149

gramodesky 2 667 2 667

CD 13 754 13 754

hudebniny 2 835 2 835

čtečky elektronických knih 2 2

CELKEM 149 0 0 0 149 19 258 19 407

Čítárna a studovna N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD

čítárna 2 261 2 261 2 261

studovna 1 136 1 136 1 136

CELKEM 3 397 0 0 0 3 397 0 3 397

Příruční knihovny N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD

ředitelka (RE) 119 9 128 1 129

provozně ekonomický útvar (PE) 1 1 1

metodika  (NA) 148 148 148

katalogizace (KA) 205 205 1 206

správce sítě (OS) 49 49 49

CELKEM 522 9 0 0 531 2 533

Celkem ústředí 41 294 48 510 4 743 12 796 107 343 19 508 126 851

Pobočky N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD

Brněnská (BR) 1 953 7 014 1 500 5 411 15 878 73 15 951

Holice (HO) 1 273 4 854 720 2 918 9 765 33 9 798

Jungmannova (JU) 2 725 7 688 1 200 4 232 15 845 88 15 933

Neředín (NE) 2 757 6 672 978 3 725 14 132 66 14 198

Nové Sady  (NO) 41 2 144 66 574 2 825 0 2 825

Tabulový vrch (TA) 463 3 297 447 1 991 6 198 0 6 198

Celkem pobočky 9 212 31 669 4 911 18 851 64 643 260 64 903

Celkem ústředí + pobočky 50 506 80 179 9 654 31 647 171 986 19 768 191 754

Knihovny v městských částech N B MN M CELKEM knihy OD CELKEM K+OD

Droždín 56 759 49 317 1 181 0 1 181

Chomoutov 93 773 80 331 1 277 4 1 281

Lošov 39 350 41 161 591 0 591

Nedvězí 92 536 57 310 995 0 995

Radíkov 10 101 17 77 205 0 205

Slavonín 102 782 71 325 1 280 0 1 280

Sv. Kopeček 113 770 54 351 1 288 0 1 288

Týneček 9 52 19 86 166 0 166

Celkem knihovny v městských částech 514 4 123 388 1 958 6 983 4 6 987

N B MN M CELKEM knihy OD CELKEM K+OD

CELKEM KMOL 51 020 84 302 10 042 33 605 178 969 19 772 198 741

Ostatní dokumenty KMOL gramodesky CD CD ROM hudebniny čtečky el. knih deskové hry CELKEM

2 667 13 754 17 2 927 2 405 19 772

N B MN M CELKEM knihy OD CELKEM K+OD

CELKEM VF 1 667 33 649 1 184 7 429 43 929 38 43 967

Příloha II.                                 STAV  FONDU  KMOL  k   31. 12. 2019

Pozn.     N - naučná literatura pro dospělé čtenáře                             MN - naučná literatura pro děti a mládež        

               B - beletrie pro dospělé čtenáře                                            M - beletrie pro děti a mládež

               OD - ostatní dokumenty - gramofonové desky, hudební CD, CD ROMy, hudebniny (noty), společenské hry, čtečky el. knih



 

Příloha III. 

 
Tabulka finančních příspěvků od obecních úřadů na základě 
„Smlouvy o nákupu a zpracování knih hrazených z prostředků 
zřizovatele“ za rok 2019 
 
 
 

 
 
 
 

Doloplazy 5 000 

Dub n.M. 15 000 

Hlušovice  13 000 

Hněvotín  6 000 

Horní Loděnice 3 000 

Charváty 5 000 

Jívová 2 000 

Krčmaň  3 000 

Šumvald 12 000 

Těšetice 10 000 

Toveř  5 000 

Velký Újezd 10 000 

CELKEM 89 000 



příloha lv
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí rok 2019
1, Kraj Olomoucký
2 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
3 Počet pracovníků zajišt'uj ích reg ionáln í fu n kce 3,69

4 Poěet obsIuhovaných knihoven 1 1 0+20poboček=1 30

5 poradenská a konzultační ěinnost
6 počet obsloužených knihoven 130

7 počet poskytnutých konzultací 1 427

8 počet metodických návštěv 309

9 Statistika knihovnických činnosti KuIt {MK) 12 - 0í
10 počet obsloužených knihoven 131

1,1, počet zpracovaných statistických výkazů 114

12 vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven 7

1,4 počet všech vzdělávacích akcí 2

15 z toho (zř. U): počet akcív rámci RF 1

16 počet všech účastníků 60
17 z toho (zř. 1,6): počet účastníků akcív rámci RF 7

18 počet všech vyučovacích hodin 9

19 z toho (z ř, 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF b
20 Porady
21, počet obsloužených knihoven 8

22 počet akcí 2

23 počet účastníků 23
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven 5í
26 z toho počet revidovaných knihoven 37 610
27 počet revidovaných knihovních jednotek 24
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
29 počet obsloužených knihoven 19

30 počet nakoupených knihovních jednotek 563
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
32 počet obsloužených knihoven 71

33 počet zpracovaných knihovních jednotek 7 831
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k3L.L2.2OL9 43 929
36 roční přírůstek VF 4 323
37 roční úbytek VF 2235
38 zř.36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionálnífunkce 4 323
39 zř.36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0

40 zř.36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0

41 cirkulace vF
42 počet obsloužených knihoven 124

43 počet expedovaných souborů 372
44 počet svazků v souborech 43 929
45 Servis automatizovaného knihovního systému
46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 36

47 počet akcí, zásahů 50

48 Doprava v rámcivýkonu RF
49 počet obsloužených knihoven ,130

50 počet ujetých km 10 594



Y ýkaz fi nancová ní reg ioná !n ích fun kcí kn i hoven
(pouze z finančních prostředků kraje)

51 Kraj Olomoucký
52 Knihovna města OIomouce, příspěvková organizace
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 50'l) 983 21,1,96

54 z toho : nákup knihovního fondu 908 558,82
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 24 301,,37

56 Opravy a udžování (čislo úětu 511) 0,00
57 Cestovné (číslo účtu 5'l2) 19 766,00
58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 670 423,27

59 z toho : doprava ]-68 861,00
60 z toho : servis AKS 0,00
61 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00
62 z toho : nákup knihovnických služeb 275 638,00
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 840 000,00
64 z toho : platy zaměstnanců 7o7 663,oo
65 z toho : ostatní osobní náklady I32 337,oo
66 Zákonné sociální pojištěni (číslo úětu 524) 237 677,oo
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528| 30 00].,40
68 Jiné ostatní náklady (ěíslo úětu 549) 0,00
69 Ostatní provozní nákIady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 21865,00
7o Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 2 827 246,00
71 lnvestiční náklady
72 2 827 246,00
73

74 2 827 246,00
75 Vráceno

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
prostředky knihovny, obce, daIší zdroje, sponzorské dary) Rok 20í980

81 NákIady za rok 0
82 Spotřeba materiálu (číslo úětu 50'l) 0
83 z toho: na nákup knihovního fondu* 0

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0

85 z toho : platy zaměstnanců 0
86 z toho: ostatní osobní náklady 0
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady {neuvedené v ř.82,84,87|
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88|
90 lnvestiční náklady 129 045,00
91 0

Rok 201992 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování'-
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
(mimo prostředky určené na RF)**95 0
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2019 0

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00

98 Podí! obcí na nákupu výměnného fondu ****

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 0
100 Častta poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) 0,00

Rok 2019

i\\\
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019

ZPRAVA
}{EZAVISLEHO

At]DIToRA

t4

lE
7

za období

od 1. 1.2019 do 31. 12.2019

subjekt

Knihovna města Olomouceo příspěvková organizace

se sídlem

nám. Republiky 856lI,779 00 Olomouc

Yýkaz zisku a ďráty v plném rozsahu k 3 1. 12. 2019

Příloha v účetní závérce k 31. 12.2019

Praha dne 25.2.2020

7
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Qy§řovanÝ subiekt:

Název:
Sídlo:
IČ:
Ředitel:

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
nám. Republiky 856/1, 779 00 Olomouc
000 96 733
RNDr. Lenka Prucková

Ověřovatel:

Auditorská společnost: DIRECT ECONOMY a.s.Sídlo: Malešická lg36l3g,Praha 3IČ: 26206714
Č. oprávnění: 460
Předseda představenstva: Ing. Vladislav Šupa, auditor č.opr.1904
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Zpráva nezávislého auditora

ZÍizovateli subjektu Statutární město Olomouc, IČ 002 99 308, Horní náměstí 583 ,779 00
Olomouc

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky subjektu Knihovna města olomouce,
Příspěvková organizace (dále také ,,subjekt'o), sestavené na zéir.ladé českých účetních
PředpisŮ, která se skládá z rozvahy k3L 12.2019, Ýkazg zisku a ztáty á přílohy této
ÚČetní zavét§, která obsahuje popis použitých podstatných účetních-meiod a další
tYsvětlující informace. Udaje o subjektu jsou uvedeny v ztůúaví přílohy této účetní
závérky.

Podle naŠeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
subjektu Knihovna města Olomouceo příspěvková organlzace k 31. 12.2019
a nákladŮ a výnosŮ a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro uýrok

{"{il jsme_ provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
!es|é republiky pro audit, kterymi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisej ícími aplikačními doložkami.

NaŠe odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsana v oddílu odpovědnost
auditora za audit účetní závě$y.V souladu se zákonem Ó áuditorech a Etickým kodexem
Přijatým Komorou auditoru České republiky jsme na subjektu nezávislí a splnili jsme i
další etické povinnosti vyplýv ající z uvedených předpisů.

Domníváme se, Že dtkazní inťormace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základpro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost síatuídrního orgdnu za účetní zdvěrku

Statutámí orgán ředitelka odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věmý
a Poctiý obtaz v souladu s českými účetními předpisy a za takoiý vnitřní kontrolní
sYstém, ktery povaŽuje za neňytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
ýznamné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závérkyje statutární orgán povinen posoudit, zda jesubjekt schopný
nePřetrŽitě ttvat, a pokud je to relevantní, popsat v pŤíloze účetní Žavertq záležiíosii
tYkajíci se jejího nepřetržitého trvaní a pouiití předpokladu nepřetržitéhó trvaní při
sestavení ÚČetní závérky, s výjimkou případů, kdy je plánováno Žrušení subjektu nďbo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinoŮ reálnou-rnožnost než tak učinit.

J



Odpovědnost audttora za audit účetní zóvěrtey

NlŠÍm cílem je získat Přiměřenou jistotu, že učetní závérka jako celek neobsahujevýznamnou (materiálnÍ) nesprávnost Žpůsobenou podvodem nebo"chýbou á .,,,yout zprávuauditora obsahující náš výrok.

Přiměřená míra jistotY je.velká míra jistoty, nicméně není zénukou, že audit provedený vsouladu s výŠe uvedeqými př9dpisy vé vSeth případech v účetní závětce odhalí případnouexistující významnou (materiální) nesprávnost. Ňesprávnosti mohou vznikat v důsledku
PodvodŮ nebo :hy! ? v9važují sé za ýznarrlné (materiální), p;da lze reálně
PředPokládat, Že bY jednotlivě nebo .r, ,o.rhá,, mohly ovlivnit etónorrrictá roáodnutí,
kter á vžiy ate l é úč etní záv ěrky na j ej ím základě přij mou.

Při Provádění auditu v _souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudei a zachovávat profáni sŘepticismus.

Dále je naší povinností:

' Identifikovat a vYhodnotit íizika významaé (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
zPŮsobené Podvoclem nebo chybor,r, navrhnout a provési auditorské postupy reagujícína tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, uffio- na lejichzákladě mohli vYjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme uY^urnrio,, (materiální)
nesPrávnost,kníŽ doŠlo v dŮsledku podvodu, je větší nežriziio neodhalení ýznamné(materiálnÍ) nesPráYnosti zpŮsobené chybou, protože součástí podvodu mohou býtbj"ý dohodY _(k9|ule), fal§ovrání, trmysha opomenutí, .r.pruudiua prohtasení nebo
ob chánení vnitřních kontro l.

' Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem subjektu relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navúout auditorsřé postupy vhodné s ohledem nadané okolnosti, nikoli abychom mohli r,yjádřit nÉaor-na rilinnost jejího vnitřního
kontrolního systému,

' Posoudit vhodnost pouŽiých ÚČetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadŮ a informace, které v této souvislosti subjelťuve dl v přílóze účetni' závěrky,

' Posoudit vhodnost pouŽÍtí předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrkY subjektu a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (makriálnÍ) nejistota vyplývající z uďálostí nebo podmínek, které mohou
ýznarnně zPochybnit schopnost suLlettu nepřetržitě trvat. Jestliže dojďeme k závěru,
Že takováýztamná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší
zPrávé na informace uvedené v této_ souvislosti i přilor" ú8etní závěrky, a pokud tytoinformace nejs91 dostateČné,. vyjádřit modifikováný q/rok. Naše závěry |ýkající seschoPnosti_subjektu nepřetržitě irvat_ vychazejí z"důĚaznícrl infoÁaci, kt".j 3r*.získali do data naŠÍ zPrávy. Nicméně budoucí udalosti nebo podmínký áohou vést ktomu, že subjekt áratí schopnost nepřetržitě trvat.

' VYhodnotit celkovou prezentaci, Členění a obsah účetní závěrky,včetně přílohy, a dáleto, zda ÚČetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a udáosti ,p,irou.11r, t t..y
vede k věrnému zobrazení.

4



t

NaŠÍ Povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a
naČasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho p*uct,, učinili, včetně
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontroiním syštemu.

Ing. šupa
auditor

č. opr. KA ČR l904
č. opr. ra Čn +oo
'Ing. Vladislav Šupa
předseda představenstva

IRECT a.S
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