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^ obsluhovaná popu|ace=Počet obyvate| okruhu pŮsobnosti knihovny,tj. počet obwate| smostatné obecní resp. městské
&isti, pro jejiž obyvate|e je vykazujíď knihoma zňírena k 3L12.
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" lffrr]stky knihovního fondu v knihovnhh jednďkách za s|edované období celkem'
4 blytly tnihoníhÓ fondu v Lnihmbh je&rotlách ra rldorrené abdobí o|lorm.
5 Nezapočítává se do piírl]stk i. 0116.
6 Nezapočítává se do rjbwkrj i.0117.

Roční uÍkaz o knihovně
za rok202a

VÝkz je součástí Programu stďistickÝch zfišťování na Íok 2020' ochrana dwěmosti ridajú je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státni stďstické s|užbě, ve zněni
podějšíď' pfudpsŮ. Údaje se ziišťuji pro p&bu Minilsterc{rra kultury, kEré odpovÍdá za jejfr*r oďtranu. zpra',odaF|Gálednďe je povinna poskytrrout všeďrny

poádované ridaje. Děkujeme za

|l|. VÝPť'JčKY

Čv go/2o ze dne 16. 10' 2019
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G.r. Colkem
a 1 z

Stav knihovního fondu dkem k 31. 12. min. roku 0101 58271
Knihovní jednoí<y colkem k 3.t. 12. s|edovaného roku.
součet Ě. 0103 ď 01 13)

0102 58 305

Eo

mučná |iteráura 0103 14 786
<Ésná |iteratura 01 04 35729
rukopisy 01 05

mikrogrďické dokumenty 0106

kartog nafické dokumenty 0107 13S
tišěné hudebniny 0108

zvukové 0109 1 171

zvukově obrazové 01 10 0
obrazové 0111 0
e|ektronické dokumenty 0112 6 333

i iné 01  13 145

Počet exemp|áiťt tÍtul docházejících period ik 0114 91

Počá knihovních jednotek ve volném vfběru 01 15 42630

PríÍ stď 0116 2 179

Úovtď 0117 2 14t

Pťevod knihovního fondu z jiné knihovny pii organizačnÍ změně 5 0 1  1 8

PÍevod knihovnÍho fondu do jiné knihovny pfi organizaČnl změně 6 01  í9

Konto|ni součď (Í.0í0í aŽ 01í9) 0139 221 92e

|l. uŽvATELÉ

|Ú.r. belÍem
z

VÝp jěky celkem (součot Ť. 0302 až o3í5) 0301 66 65t

Eo

naučná.l}leratura dospělÍrrt už'pg*ďé*rn {knhy) 0302 6 51{
Krásná |tteratu ra dospélym uávate|Ú m (|tníhy) 0303 39  018

naučná |iteráura dětem (knihy) 0304 1 465

krásná fitdratura dětem (knihy) 0305 10 u4

yÝpůjčkv pedodik 0306 7 823

ukopisy 0307

míkrograÍické dokumenty 0308

kartogrďické dokumenty 0309 4 E
l v

listěné hudebniny 0310

zvukové 031 1 1 412
zvukově obrazové 0312

obrazoÉ 0313

e|aktronické dokumenty 0314 500
iiné 0315 260

Prezenční vÝpťljěky evidované (z ť. 0301), 0316 0
Pro|ongace (z Í. 0301)7 03't7 í6 053

Kontro|ni součď (Í.030í aŽ (E17) 0339 149 363

tv.

c.r. Gelkem
a 1 z

Registrovaní uŽivaté|é ve s|edovaném období 0201 2 08e

z toho registovaní uŽivatelé do 15 |et 0202 548
Návšěvníci ce|kem (Í.0204+Í.021 0) 0203 58 263

Návštěvníci ilnihovny (flzické návštěvy) 3e 19C

Eo

návštěvníci p jčoven a studoven 0205 21 129

návštěvníci vyuilvajíci intemet v knihovně 0206 1 50C

návštěvnici kultumích akcí 0207 1 354
návštěvníci vzdělávacich akcí 0208 4 398
lávstévnici ostatnich akci' |(de knihovna nenl hlavním
coÍadateIem

0209 1 809
tavsfevnlcl on-ltne sluzeo

virtuální návštěvrr z i- o5o5+o5o7+o511
02í0 28 073

Kontrolni souéet (ň.020'l aŽ 0zí0i 0239 149 35C
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EEFEpočet poĚadavkťt 040í

ročet k|adně vyÍÍzenfch
roŽadavkťt 0442
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rcčet požadavkťl 0403 1

rnčnt kladnA wl|z gic}l

ra;adavkťt 0404 1
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ooěet požadavk 0405

poěet khdně vyÍízenfď
ooždavkít 0406
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počet požadavkťt o407

poěet k|adně vyÍízenlch
oožadavkťt 0408
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pújčené jinfm
knihovnám

počet souborťr 0409

počet svazkťt 0410

pújčené od jinfďt
knÍhoven

počet soubor o411

počet svazkŮ 4412
JoraoensKa a konzuftaeni onnost pro l(nlhovnilry
l v rámci RF 0rt'13

/zdě|ávéní knihovníkťt (p'ro knihovníky a v rámci RF) o414
(uttumi akce pro veÍejnost (beseciy, vystavy, a.1.) 0415 2t
'lzdé|ávaci akce pro veÍejnost (semináÍe, kuzy, aj.) 0416 175

z toho v ob|asti |CT (inform. a komunikačních technologií) o4't7

)stdní akce, kde knihwna není h|avním pokdate|em 04í8 ot

V!p|řují všech ny knihovny



Dokončeni oddí||V č.r. Celkem
a 2

ročet titulŮ vydanych neperiodickfch pub|ikacÍ
Jle zák. č. 37/1995 Sb.' ve znění pozděišíďt piedpisťr 041 I

l|áklad (počet V''tiskťt v ks) 0420 220C
]očet tifu|ťt vydaného periodíckéfp tisku
l|e ák č. 4.612000 Sb., ve zněn[ pozdějších piedpisťt 0ÉZ1 0
tláHad (početvÝtiskú v ks) 0/.22 0
)očBttÍMlŮ Yydaného audiovÍaná|nÍ& děl d|e
ák á 273/1993 $b.' ve měni Deděišiď| ofudpisir o4z3
i{áklad (počet v ks) 0r'.24
)očet titu| vydanfch e|ekkroních'ích dokumentťr včetně intemetu 0425

'|ocha knihovny pro uŽivate|e v m2 0426 381
)očet studijních míst k 3.l.12. o427 4C
JOCeI pocrracu prcr uztvafeie i( 31. T2 0428 1

z toho napojénÝch na intemet u4z9 ,|
)RpojénÍ WiFi v prostoÍách knihovny pro UŽivate|e 0430 I l I  ANOIE NE
'os|rytujete uŽivate|tlm kopíovací s|užby 0431 l1!l ANOI f] NE
)očet hodin pro vefujnost tfttně8 0É.32 51
(ontro|ní součst (i'o4oí aŽ o42g| 0439 2945

KNIHOVNY

vt|. PŘíJMY RESP. trÝrosv
L/. f. Gelkem v Kc

TrŽby za v|astní vÝkony (Vyrobky, sluŽby) a za zboŽi 0701 466 599
z toho uÍnosy (pn.jmyl z hiavni cinnosii 'u7vz

;lrj|.J t49

PťÍspévky' dotác6 a granty na provoz ze stát. rozpočtu 0703 144 000

Přspěvky' dotae a gránty na proroz z rozpoár.r kraje 070/i

P|íspěvky' dotace a gEnty na provoz z rozpoffu obce 0705 s 839 00c

Pfispěvky' dotacé a granty na provoz od ostat. subjektťl 0706

Piíspěvky' dotace a granty na provoz zB zahraničí 0707

z toho z Ťond Eu 0708

Dary a sponzorské pfispěvky 0709 70 000
ostahí povozní vlnosy vfše neuvederré 07't0
PtrjÍny (vÝrrcsy) célkem
Ě. 0701 + ť. o7o3 aŽ07o7 + i. 0709 + i. 0710) 0711 6 5í9 60Í

Dotace a granty na investice ze státního rozpočlu 0712

Dotace a granty na investice z rozpočfiJ |$aje 0713

Dotace a granty na invgstice z rozpoČtu obce 0714

Dotace a granty na investi@ od ostatních subjektťl 0715
Dotace a granty na investice ze zahraničl 07"16
z toho z Íondu E|..F 0717

uotacB a gEnty íra nve$|oe oaKem
součet r. 0712ažo716| 0718

Kontrolní součet (Í.070{ až 07í8) 0739 13 299 959

c'Ě. CElkem

a I
ANO NE

ilÚebová stránka knihovny 0501 tr U

ilektronick! katalog knihovny na intemetu 0502 tr tr
'očEt návštěv webové sfánky knihovny za s|edované oMobí 0s03 2 9  1 1

'očď vstup do elektronického katra|ogu z prostoru knihovrry 0504 308
)očet vstupŮ do e|ektronického kata|ogu z prostoru mimo knihovnu 0505 17 682
]oČet vstupu do glektronického vypŮjrniho protoko|u
r prost'oru knihovny 0506 67
'očet vstupťt do e|ektronického vlpťrjčního protoko|u
: pÍosioru i.ilimŮ hrlihovnu 0507 10 391
)oč t vhsmÍch specializovanych databází 0508
}očst |icencovanÝch e|ekroníckÝfi informačních zdrojťr 0509 1
)očBt vstup do e|ektronickyď| inbrmačnífi zdrojťr
l databází elkem z prostoru knihovny 0510 1
'očet vstup do e|oktronic|ťch ínformačních zdrojťr
a databází ce|kém z prostoru mimo knihovnu 051 1

)očet zobrazen.'Ích (staŽenfch) digÍtá|ních dokumentťl 0512

)očet e-vfp jček edokumentťt 0513

)n]ine informačni sluŽby (počpt zodpovězenlch dotazťr) 0514 Ól

Kontroln| součet (Ť. 0503 až 0514) 0539 57 594
vt.

u.r. gielxem v Kc

Spoťeba materiá|u, energie, zboŽí a s|ufub 0801 1 479 830

z toho nájmy 0802 63 93t

osobní ná|dady (součet Í. 0804 d 08oa 0803 4 569 37C

Eo

mzdy (resp. platy) 0804 3 176 152
osbtrlí osobní nák|ady 0805 200 00c
nák|ady na zdravotnÍ a sociálnÍ pojiŠtění 0806 í 109 338
zákonné sociálnÍ nák|ady 0807 83 885

t|áklady na poiízenl knihovního íondu colkem (z i. Q801 včetně
)eriodik a pÍÍzení |icencí na e|ektronické zdroje)lo
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nákup a pÍedp|atné periodikío 0809 24 864
nákup a pofizenÍ |icencí na elektsonické zdroje1o 0810

Daně a pop|atky (bez daně z př'jmú) 0811

Daťl z přjm ( Čt skupina 59) o812
odpisy d|ouhodobého majetku 0813 78 00c
ostatní provozní nák|ady vfše neuvedené 0814 276 577
vyoaJe (naKraoy) cetKem

součet r.080í + r.0803 + i.08í1 až 08í4t
0815 6 403 782

z taho vÝdaj6 na h|avnl činnost (z i. 0815) 0816 4 939 000
|nvestiční vfdaje (na hmotnÝ 8 nehmoťrf ma.iebk) ce|kem 0817 161 597

Eo
hmofrf majetek1í 0818 .t6í 597

nehmoÚrf majetek'2 08í9

Kontlo|ní součet (Í.080í aŽ 08í9) 0839 23 010 54C

uetxem
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fočet zaměstnanď (pŤepočtenf stav)g 0601 10,90
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/S knihovnického směru 0602 o,0c
/oS knihovnického směru 0603 0,0c
1Š ostalní 0604 2 7 (

ťoŠ ostatní 0605 0,5c
sŠ knihovnického směru 0606 5,5C
SŠ ostaÍrt 0607 2,20

)statní 0608 0,00

)očeI dobrovo|n'/ch pracowrík 0609 TJ

hodin odpracovanfch dobrovoInfmi pracovníky ročně 061 0
(ontro|ní součet (Í. 0601 až 0510) 0639 21,8C

.Vvo|Ďují všechnv knihovn'v' Uvede se týdenní počet hodin u z(NP. ostatní knihovnv s více Útvary oro veÍejnost uvedou
tÍdenni počět hodin u nejdéle otryreného titvaru. NesčÍtajÍ provoznÍ dobyJédnot|iýÝch tvarú. Údaj se nésmarlzuje.
9 Uvede se ce|oroční prúměr evidenčního počtu zaměstnancrl piepočtenf na plně zaměstnané. ZKNP vyp|řuií pouze iádek
0601 a pouze májí-li rrzavienou Ťádnou pracovní smlouvu'

tx' síŤ KN|HoVEN K31.12.2o2o

- Ř. 0808, i. 0809 a d|e skutečno$i í r. o81o Wp|'lují všechn'hiMvnv i zK'''P..'Vstupní{ená vyšÍ neŽ40 fr}O Kč a provozně-technické funkce de|šl neŽjeden rok ($26 ZDP)..Vstupní cena wšší než 6o 0oo Kč a doba použite|nosti de|ší než jeden rok {{32a ZDP),

Pffpadné pÍipoiení komentáÍe s doplřuiícími nebo wsvětluiícími ridaii ie vítáno.

Č.r.
Nárcdnl
knlhovna

Čn

MoÍaw|(á
zemská

knihovna v Bmě

Krajské
knihovny

ZákladnÍ kn|hovny
pověrené vykonem

rcgioná|ních funkc|13

oetatnlzáldadn|
knlhovny

3 profesloná|n|m|
pracovnlky

zák|adni knihoYny
3 neprď6s|oná|nÍm|

pracovnlky

ffini knihomy
eYidované d|e

knihovntho ákona
č.257,200í sb.

Knihovny
celkem

a ? 4 n I
Poěet knihoven celkem 0901
Počet pobocek 0902 x 4 4

z r. 0902 pojÍzdnfch 0903 x
Áomnotn| soucét
Í.09{tí až 0903) 0939 4 4

Jméno (hťt|kovfm písmem) a podpis Vedoucího
zpravodajské jednotky: y " ť?|T 1

Telefon: fuS 4U4qo
: r?&iqÍ@ a,,;ttn",q '

/u,/7.51t 0t


