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 Poskytované služby  Základní údaje o organizaci 

 

 

 

Název organizace: Knihovna na Vinohradech samostatná 

příspěvková organizace s právní subjektivitou 

Zřizovatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 

Adresa: Vinohradská 1431/69, 120 00 Praha 2 

IČ: 70882061 

Telefon: 222 513 900 

Www stránky: www.knv.cz 

E-mail: knihovna@knv.cz 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Knihovna na Vinohradech na základě vymezení Zřizovací listinou příspěvkové organizace 

poskytuje veřejné knihovnické a informační služby pro dospělé, děti a mládež:  

- zpřístupňování knihovních dokumentů – přes 60 tisíc svazků knih, periodik a brožur, 
- poskytování aktuálních čísel periodik a denního tisku, 
- služby studovny – možnost využít počítače s MS Office a reprografické služby, 
- zprostředkování informací z vnějších zdrojů, umožnění přístupu na internet, připojení Wi-fi, 
- kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost: pořádání besed pro školy, školky a dětské kolektivy, 
- pořádání informačních lekcí o knihovně, knihách a o vyhledávání informací pro školy, 
- doprovodný motivační program k výchově ke čtenářství pro školáky,  
- pomoc s tvorbou čtenářského plánu, školní četby, odborné konzultace pro rodiče a učitele, 
- pořádání přednášek pro veřejnost, pořádání tréninků paměti pro seniory, 
- poskytování ústních a písemných bibliografických a faktografických informací a rešerší,  
- on-line katalog knihovny a čtenářské konto, 
- rezervace knih, 
- bezbariérový přístup do všech veřejných prostor knihovny. 

 

 

Již 11 let funguje knihovna v prostorách na Vinohradské třídě, na dosah od dvou 
tramvajových zastávek a v blízkosti stanice metra Jiřího z Poděbrad. Zřizovatel Knihovny 
na Vinohradech – Městská část Praha 2 – dlouhodobě podporuje knihovnu v její činnosti. 
Již existuje projekt na rekonstrukci bytu, který MČ Praha 2 svěřila knihovně do užívání, 
a ze kterého vznikne multifunkční místnost pro pořádání kulturních i vzdělávacích akcí.  

Knihovna poskytuje své služby širokému spektru čtenářů od předškoláků a školáků 
přes studenty středních i vysokých škol a dospělé až k seniorům. Pro všechny má připraven 
zajímavý knižní fond i nabídku nadstandardních akcí. 

  

 Služby uživatelům knihovny 
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 Oddělení pro děti – akce mimo knihovnu   
 
24.-25. 3. 2018   Struny dětem  
Prezentace knihovny na festivalu umění a kultury (cca 1 000 účastníků) 

24. a 25. března probíhal na Novoměstské radnici festival Struny dětem – „rodinný festival 
pro zvídavé děti a hravé rodiče“, kterého se knihovna poprvé účastnila v roce 2016. 
Pořadatelé festivalu – společnost Aficinado s.r.o. – opět požádali oddělení pro děti, 
aby zajistilo program pro „hravou zónu“, tedy program celovíkendový a volně dostupný.  

Knihovnice připravily prezentaci své činnosti, regály s výběrem přibližně 300 knih, ukázky 
interaktivních knih a také několik herních stolů. Mimo „zabavení“ dětí bylo cílem především 
předvést návštěvníkům (rodičům dětí), že existuje i alternativa k obecně známé městské 
knihovně, ukázat, jaký přístup k dětskému čtenářství je v naší knihovně uplatňován, jaký fond 
a které nadstandardní aktivity Knihovna na Vinohradech nabízí, případně pomoci rodičům 
řešit konkrétní otázky ohledně čtenářství dětí. Oproti ostatním akcím, které navštěvují 
především děti do 8 let, zde měly knihovnice příležitost ukázat i aktivity pro děti do 13 let – 
například vlastní autorský gamebook nebo závod v šifrování a hledání v knihách. Ke všem 
nabízeným aktivitám měly knihovnice připravené i knihy, ze kterých čerpaly inspiraci.  

Na rozdíl od většiny programů festivalu není potřeba si na aktivity „hravé zóny“ kupovat 
vstupenky, což znamená, že návštěvníci nejsou ani omezení časem, který je jim určen, 
ani nemusejí zvažovat, zda se jim víkendové aktivity pro jejich drobečky příliš neprodraží. 
V hravé zóně stráví čas většina návštěvníků festivalu a mnozí se jich zdrží po delší dobu 
(vyplňují zde čas před objednanými workshopy a představeními). Na rozdíl od ostatních 
prezentačních akcí, kterých se knihovna účastnila, na tomto festivalu návštěvníci kolem 
stánků nespěchají za dalšími lákadly, ale mají dostatek času její nabídku, aktivity i přinesený 
fond prozkoumat. S tím ale souvisí, že kvůli velké vytíženosti stánku je knihovna závislá 
na pomoci praktikantů, protože nemá potřebný počet pracovníků, kteří by se akce mohli 
účastnit. Dalším pozitivem festivalu je jednoznačně zaměření akce na kulturu – návštěvníci 
tedy hledají přesně ten typ služeb, které jim také knihovna nabízí. To a ještě fakt, že se vše 
děje v krytých prostorách, kde nehrozí knížkám újma skrze rozmary počasí, dělá ze Strun 
dětem mezi knihovnicemi nejoblíbenější akci, které se účastnily.  

 Služby uživatelům knihovny 
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 Oddělení pro děti – akce mimo knihovnu    
19. 5. 2018   Den rodiny  
Prezentace knihovny na akci pro veřejnost (cca 200 účastníků) 

Organizace WOMEN FOR WOMEN v Havlíčkových sadech již třetím rokem uspořádala 
oslavu Dne rodiny. Cílem organizátorů je pro rodiny s dětmi uspořádat zábavný den plný 
co nejpestřejší škály aktivit, které mohou s dětmi zdarma absolvovat, včetně pódia s živými 
vystoupeními kapel a bavičů. Akci spolupořádá Městská část Praha 2, na jejímž stánku 
se knihovna svým programem podílela.  

Akce se účastnily zejména rodiny s předškolními dětmi, takže oddělení pro děti připravilo 
prezentaci knih vhodných jako „čtení pro nečtenáře“, cíleno bylo hlavně na rodiny, které 
zatím do knihovny nechodí.  

 
  
26. 5. 2018   RatolestFest  
Prezentace knihovny na festivalu volnočasových aktivit pro děti (cca 500 účastníků) 

Účast Knihovny na Vinohradech na festivalu festival sportů, kroužků a dalších aktivit 
pro pražské děti už má několikaletou tradici. Akce pod názvem RatolestFest se uskutečňuje 
na náplavce Rašínova nábřeží, což knihovnu omezuje z hlediska aktivit, které si zde může 
pro návštěvníky festivalu připravit (po zkušenostech z minulých let je nutné myslet především 
na ochranu fondu před vlhkem od řeky a případným deštěm). Knihovnice se tedy zaměřují 
spíše na ukázku několika pečlivě vybraných knih, které potencionální čtenáře lákají svou 
originalitou, interaktivností nebo tím, že jejich zařazení do fondu Knihovny na Vinohradech 
je výjimečné (málokteré jiné knihovny je ve fondu mají).  

Kromě toho rodiče přímo na místě často využívají odborné konzultační služby – 
doporučování vhodných knih pro korekci špatných čtenářských návyků. I v tomto roce rodiče 
nejvíce zaujalo, že Knihovna na Vinohradech má svou dlouhodobou soutěž, která motivuje 
prvňáčky a druháčky k přechodu na samostatné čtení a starší děti pak k pozornému čtení knih 
(rozvíjení dovednosti označované „čtení s porozuměním“). 

 Služby uživatelům knihovny  Služby uživatelům knihovny 
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 Oddělení pro děti – akce v knihovně     
Pohorky, plavky, knížky!   
29. 6. 2018 – 39 účastníků 

Den, kdy se ve školách rozdává vysvědčení, je pro všechny školáky výjimečný. 
Knihovna uspořádala malou oslavu, součástí níž bylo mimořádné otevření knihovny 
v dopoledních hodinách i nabídka nejlepších prázdninových knih.  
 
Škola létání 
7. 8. 2018 – 15 účastníků 

I o prázdninách nabízí knihovna dětským skupinám, v tomto případě příměstským 
táborům, návštěvy knihovny se zábavným programem a knihovnickou lekcí. Organizace 
Nová trojka je navštěvuje již několik let. Děti se staly piloty modelů letadel a soutěžily 
o titul mistra v nejrůznějších leteckých disciplínách a také se podívaly, jak za pomoci knih 
letadélka konstruovat. Odměnou všem účastníkům bylo vlastní originální letadélko. 
 
Hurá do knihovny!   
4. – 8. 9. 2018 – 50 účastníků 

Je jasné, že po prázdninových radovánkách je nástup do školního režimu pro děti 
velkou změnou. Do knihovny se těší i ty, které by sezení v lavicích raději ještě o nějaký 
čas oddálily, a tak bývá v prvních týdnech návštěvnost výrazně vyšší, než je v průběhu 
roku běžné. Mnohé děti navíc využily toho, že knihovna v červnu půjčuje knihy až 
do září, tedy na celé prázdniny. S nástupem nového školního roku, v prvním týdnu, 
je tedy čeká důležitý úkol – zavčasu knihy vrátit.  Protože se děti ještě neučí podle 
rozvrhů a nejsou navyklé na nový režim, mnohdy neregistrují otevírací dobu a chodily by 
do knihovny i mimo ni (zbytečně). Knihovna jim to usnadňuje tím, že v tomto období 
prodlužuje svou otevírací dobu o 15 hodin týdně. Děti tak najdou dveře otevřené 
i v případě, že si spletou čas, mají dostatek času nasbírat si nové čtení včetně povinné 
školní četby, kterou v této době většinou dostávají zadanou, rodiče mohou přihlásit 
čerstvé prvňáčky. Rozšířené otevírací doby využilo 50 návštěvníků.  

 Služby uživatelům knihovny 
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 Oddělení pro děti – k výročí vzniku republiky     
Hrdina Prahy 2   
11. 6. 2018 – 10 účastníků 

Studijní literární klub ze ZŠ Sázavská se zapojil do projektu MČ Praha 2 o hrdinech 
Prahy 2. Pod vedením češtinářky podle zdrojů připravených knihovnicemi naplánovali 
procházku po pamětních deskách na Praze 2. Dále pro ně knihovnice oddělení pro děti 
na zvláštní žádost připravily materiály k rešeršní činnosti o zajímavých místech, 
památkách, historických událostech a osobnostech Prahy 2. Žáci z těchto materiálů 
v rámci studijního dopoledne v knihovně čerpali inspiraci a informace potřebné pro své 
literární výstupy. Cílem ale bylo nejen připravit tyto konečné literární práce, ale ukázat 
žákům, jak probíhá badatelská činnost a jak pracovat s jednotlivými typy zdrojů. Práce 
v knihovně neprobíhala formou přednášky, ale knihovnice studentům poskytovaly 
individuální podporu a výklad tak, aby simulovaly situaci při skutečné vědecké práci.   
 
Skautská pošta   
říjen až prosinec 2018 – 30 účastníků 

„Málokdo ví, že to byli skauti, kdo před 100 lety v nově vznikající republice pomáhali 
roznášet důležité poštovní zásilky a tajné depeše. Skauti v kroji a s legitimací v ruce měli 
přístup na všechna důležitá místa. Zásilky a vzkazy doručovali pěšky, tramvají, na kolech 
i motocyklech. Opatřovali je modrými nebo červenými známkami, razítky a podpisem 
kurýra.“ Česká televize vytvořila zábavně naučný seriál s tematikou vzniku republiky 
v roce 1918 a související projekt o skautské poště. Knihovny po celé České republice byly 
ve spolupráci se SKIPem osloveny, zda se chtějí tohoto projektu účastnit, a Knihovna 
na Vinohradech, která ostatně na zásadách a metodách skautského hnutí staví celkovou 
koncepci svých programů pro děti, u takového projektu samozřejmě nemohla chybět.  

V průběhu seriálu děti dostaly úkoly, kdy postupně doručovaly a luštily zašifrované 
depeše. Klíčovým bodem při řešení celé záhady dědečkova nedoručeného dopisu bylo 
doručit do jedné ze zapojených knihoven doporučující dopis. Za něj doručovatelé získali 
cennou Skautskou kroniku. Knihovna po tři měsíce tvořila zázemí pro tuto část projektu.   

 Služby uživatelům knihovny 
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 Oddělení pro děti – besedy a lekce pro školy  
Celostátní projekt Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka  
10. ročník 1. 1. až 30. 6. 2018 – 9 tříd (228 zapojených dětí, 998 účastníků) 
a 11. ročník 5. 11. až 31. 12. 2018 – 9 tříd (240 zapojených dětí, 413 účastníků) 

Projekt Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka je stálicí nabídky Knihovny na Vinohradech, 
která jej využila v obou školních rocích zasahujících do roku 2018. Knihovna do něj hlásí 
všechny první třídy, s nimiž pracuje. Pro prvňáčky knihovna každoročně chystá 5 kulturních 
a 2 vzdělávací programy. Díky nim se děti seznámí s knihovnicemi, fungováním knihovny, 
správným chováním ke knížkám i spoustou oblíbených hrdinů z pohádek a příběhů.  
V červnu probíhá slavnostní zakončení projektu, při kterém dětí získají dotované exkluzivní 
knižní dárky (na knižním trhu mimo tento projekt nedostupné). Jejich vydání, sponzoring 
a distribuci zařizuje SKIP. K 31. 12. 2018 bylo registrováno 216 z 240 dětí zapojených 
do 11. ročníku projektu (90 %) a 95 % dětí, které prošly 10. ročníkem projektu.  

 
Hodně prostoru při programech je necháno tomu, aby se děti naučily vybírat si vhodné 

knížky, aby své schopnosti nepodceňovaly (rozvíjely), ale ani nepřeceňovaly (což by mohlo 
vést ke ztrátě zájmu o čtení). Knihovna na Vinohradech má pro začínající čtenáře nový, 
vlastní, sedmistupňový systém značení knížek prvního čtení, který je pro děti snadno 
pochopitelný a přehledný. S tímto systémem pracuje od září 2018.  

Programy jsou knihovnicemi připravovány ve dvou podobách, protože na některých 
školách je postupováno podle genetické metody čtení a děti tak nabývají čtenářské 
dovednosti v jiné době (v jiném pořadí) než školy se plánem analyticko-syntetické metody. 
Kromě odlišné náplně a řazení programů těmto třídám také knihovna nabízí zásobu vhodné 
literatury pro nácvik čtení genetickou metodou.  

 
Březen – měsíc předškoláků (62 účastníků) 

Školky nebo jiné formace předškolního vzdělávání zásadně spojují návštěvu knihovny 
s měsícem březnem („březen – měsíc čtenářů“). V knihovně je v březnu pamatováno 
na to, aby bylo dostatek času přivítat v knihovně tyto skupinky čtenářských mláďátek.     

 Služby uživatelům knihovny 
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 Oddělení pro děti – besedy a lekce pro školy 

 

   

 

Pásma besed pro 1. stupeň základních škol   
310 programů, 6 404 návštěvníků 

Oddělení pro děti Knihovny na Vinohradech a pásma 
neuvěřitelně oblíbených pořadů pro školní třídy se již 
dávno staly naprosto nerozlučnými výrazy. V roce 2018 
knihovnu navštěvovalo pravidelně 57 různých tříd 
z 5 okolních základních škol.  

Za rok 2018 byly realizovány programy celkem 
49 témat. Většina z nich je známá již z předchozích let, 
nicméně všechny besedy i lekce bývají každoročně 
aktualizovány podle zkušeností z minulých ročníků 
(např. které aktivity, soutěže nebo dílčí témata měly u dětí 
největší úspěch), podle aktuálních knižních novinek, 
navázány na to, co mezi dětmi zrovna „frčí“ apod. 

Lekce a besedy trvají přibližně 60 minut (až 75 minut, 
podle počtu dětí), 16 mimořádných akcí bylo prodlouženo 
na 90 minut – tyto akce byly řazeny na závěr školního roku 
a většina sloužila k slavnostnímu rozloučení s pátými 
třídami (ukončení pěti let společné práce) nebo jako 
oslava konce prvního roku nejmladších školáků. 

Součástí všech programů je jak připravený řízený 
program, tak i čas vyhrazený vracení, vybírání a půjčování 
knih. Samozřejmostí je, že knihovnice v tomto čase děti 
cíleně aktivizují, doporučují a vyhledávají jim individuálně 
vhodné čtení. Knihovna třídám nabízí i možnost navštívit 
pouze zvolený program, nicméně tuto možnost již několik 
let využívají pouze kolektivy předškolních dětí a školní 
čtenářské kluby. Naprostým trhákem je stále „all inklusive 
péče“, kterou má třída v rámci celoročního pásma.  

 Služby uživatelům knihovny 
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 Oddělení pro dospělé – Osobní rozvoj a zdraví  Oddělení pro dospělé – Osobní rozvoj a zdraví  
 
Tréninky paměti 
Od 13. 3. 2018 v průběhu celého roku - 10 účastníků přednášky a 142 účastníků kurzů 

V březnu v rámci Národního týdne trénování paměti proběhla v Knihovně na Vinohradech 
jako každý rok ukázková hodina, kde bylo možné se do kurzů trénování paměti přímo 
přihlásit. Od března se pak konaly pravidelné lekce v menších skupinkách. Certifikovaná 
lektorka trénování paměti, naše knihovnice, se v práci se seniory velmi osvědčila a stále 
si doplňuje vzdělání v této oblasti. 

Skvělý zrak bez brýlí 
leden – květen 2018 – 72 účastníků 

 
Workshop Skvělý zrak bez brýlí probíhal již v roce 2017 a jelikož zájem přesahoval 

kapacitu, byly domluveny další kurzy na rok 2018. Jana Pozlovská z Centra zdravého vidění 
přinesla účastníkům jiný pohled na vady zraku. V teoretické části se účastníci seznámili 
se základními informacemi o fungování lidského oka. Následovala praktická část a radami, 
jak své oči používat, jak se o ně součástí workshopu byly ukázky a praktické nácvik technik 
pro zlepšení vidění.  

Mirka Kročková: Hry pro seniory 
2. 3. 2018 – 9 účastníků 

Absolventi lekcí tréninku paměti, kteří se chtějí dále setkávat při činnostech podporujících 
jejich mentální, fyzickou a společenskou aktivitu se sešli v knihovně a vyzkoušeli si takzvané 
„memory hry“ (jako jsou například speciální puzzle, stolní hry, pexesa), které zlepšují logické 
myšlení, propojení levé a pravé hemisféry, jemnou motoriku, tvořivost a fantazii. 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Kulturní program v oddělení pro dospělé  
 
Monika Tomičková: Křest knihy „Jsi čaroděj/ka“ 
18. 1. 2018 – 40 účastníků 

Slavnostní křest českého překladu knihy Jsi čaroděj/ka od autorky Inelia Benz, americké 
spisovatelky s indiánskými kořeny, duchovní učitelky a ženy s mimořádnými schopnostmi, 
která představuje to nejzajímavější, co na poli osobního rozvoje, esoteriky nebo mystiky 
momentálně existuje.  

Jáchym Topol: Citlivý člověk  
29. 1. 2018 – 117 účastníků 

V lednu jsme se sešli v Knihovně na Vinohradech s Jáchymem Topolem, českým 
básníkem, prozaikem, hudebníkem a žurnalistou na autorském čtení a besedě nad jeho 
románem Citlivý člověk. Za tento román se Jáchym Topol stal v říjnu 
roku 2017 laureátem Státní ceny za literaturu.  

Večer mladých básníků 
19. 2. 2018 – 36 účastníků 

Do knihovny přišla představit svou tvorbu pětice básníků nastupující generace. Slyšeli 
jsme básně od těchto básníků: Teodor Kravál, Alžběta Luňáčková, Kristýna Machartová, 
Matěj Senft a Vojtěch Vacek. 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Kulturní program v oddělení pro dospělé  Kulturní program v oddělení pro dospělé   
 
Pleteme pomlázky s Městskou policií 
26. 3. 2018 – 10 účastníků 

Čtenáři knihovny měli možnost naučit se od příslušníků Městské policie, jak uplést 
správnou pomlázku – neodmyslitelnou součást českých Velikonoc.  

Jaromír Typlt: Otisk ztraceného pekla 
23. 4. 2018 – 20 účastníků 

Autorský večer Jaromíra Typlta, věnovaný 25 let staré básnické sbírce Ztracené peklo. 
Kniha vznikla mezi patnáctým a devatenáctým rokem autorova života a autor za ni získal 
Cenu Jiřího Ortena. 

Kateřina Schwabiková: Beseda s autorkou dětských knih o historii 
26. 4. 2018 – 7 účastníků 

V rámci kampaně Kniha ti sluší 2018 proběhla v Knihovně na Vinohradech beseda 
s Kateřinou Schwabikovou (Cesty dětí do staletí 1-3, Karel v kouzelném kukátku), která nám 
popsala, jak vzniká dětská kniha o historii a také ilustrace k takové knize.   

Věra Nosková: Závist v Čechách  
14. 5. 2018 – 17 účastníků 

Známá česká spisovatelka na besedě vyhrazené klubu Dvojka pro přátele kultury 
představila v Knihovně na Vinohradech jednu ze svých posledních knih Závist v Čechách. 

 
 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Kulturní program v oddělení pro dospělé  
 
Běla Janoštíková: Co si dnes vezmu na sebe 
7. 6. 2018 – 5 účastníků 

Hravé pásmo na téma filozofie oděvu. Taji odívání nás provedla Běla Janoštíková se svou 
knížkou „Jenom pár hadříků“. Součástí byla též prezentace knih o módě z fondu knihovny. 

Evropská poezie v Knihovně na Vinohradech 
14. 6. 2018 – 14 účastníků 

V knihovně se sešli hned tři básnící z různých koutů Evropy – Zofia Bałdyga, polská 
básnířka, Guillaume Basset, francouzský básník a Lidia Gălăbova, bulharská básnířka. Básníci 
četli své básně v originále a vzápětí zazněl jejich český překlad.  
Ewald Murrer: Tma se mne dotýkala 
22. 10. 2018 – 15 účastníků 

Autorské čtení současné poezie. Básník Ewald Murrer vydal po jedenácti letech novou 
sbírku s názvem „Tma se mne dotýkala“ ve které nás zavedl do podivuhodného světa. 

Marek Toman: Neptunova jeskyně 
25. 10. 2018 – 25 účastníků 

Autorské čtení z románové knižní novinky odehrávající se v prostředí pražské Grébovky.  
Marek Toman je básník, prozaik, autor knih pro děti, překladatel, publicista, moderátor. 
Pod pseudonymem Pavel Torch vydal prózu Zvláštní význam palačinek (2004). V roce 2016 
vydal v nakladatelství Torst román Chvála oportunismu. 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Kulturní program v oddělení pro dospělé 

 

 
  

Robert Wudy: Křest sbírky Nové pověsti 
15. 11. 2018 – 25 účastníků 

V Knihovně na Vinohradech proběhl křest básnické sbírky Nové pověsti od Roberta 
Wudyho, našeho kolegy knihovníka. Sbírku vydalo Nakladatelství Pavel Mervart a křtil 
ji básník Milan Ohnisko, držitel ceny Magnesia Litera. 

Jakub Řehák: Autorské čtení poezie 
19. 11. 2018 – 5 účastníků 

Knihovna na Vinohradech pozvala všechny příznivce poezie na autorské čtení 
významného básníka a esejisty Jakuba Řeháka, držitele ceny Magnesia Litera za 
sbírku Past na Brigitu.  

 

Eleni Dimelisová: Mayové, jejich písmo a kultura 
22. 11. 2018 – 12 účastníků  

V první části workshopu dostali účastníci nezbytné informace o Mayích a jejich písmu, 
a ve druhé se z nich stali luštitelé, kteří se pokusili odhalit tajemství mayských hieroglyfů.  

 

Sabina Mikulíková + ČJS: Japonská kaligrafie 
27. 11. 2018 – 7 účastníků  

Účastníci workshopu měli možnost vyzkoušet si s dámami z Česko-japonské společnosti 
umění krásného písma. Každý účastník si nakreslil pomocí znaků své jméno. 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Počet registrovaných uživatelů 

Za pravidelné uživatele jsou považováni ti, kteří jsou zaregistrováni na některé 

pravidelné aktivity knihovny – účastníci lekcí tréninku paměti a děti, které se třídou  

navštěvují každoměsíční besedy a lekce v oddělení pro děti.  
U tréninků paměti platí pravidlo, že každý účastník musí být zároveň 

zaregistrován do knihovny (což účastníkům vesměs i vyhovuje).  

U besed pro děti je to jiné – o navštěvování programů rozhoduje třídní učitel, 

bylo by proto nevhodné, aby rodiče museli děti automaticky registrovat za čtenáře. 

Pravidelnými uživateli se tedy stanou registrováním a docházením třídy na programy, 

učitelé ani knihovna však nijak netlačí rodiče k placení registračního poplatku 

a půjčování knih. Tedy: uživatelé besed nemusejí být zároveň registrovanými čtenáři. 

Žáci bez průkazky se účastní programu, her a aktivit včetně prohlížení knih, pouze 

si je neodnášejí domů. Většina rodičů však registrace pro své děti využívá, 93 % 

z nich je zaregistrováno. 

Celkový počet registrovaných čtenářů byl 3 139, což je o 91 čtenářů více, 

než v roce 2017. V roce 2018 se nově (poprvé) do knihovny přihlásilo 387 dětí 

a 249 čtenářů nad 15 let. Dětští čtenáři tvořili v roce 2018 60 % ze všech 

registrovaných čtenářů.  

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

registrovaných čtenářů 2015 2016 2017 2018       

dospělí 1 204 1 128 1 315 1 252       

děti 1 226 1 398 1 733 1 887       

celkem 2 430 2 526 3 048 3 139  celkem uživatelů 2015 2016 2017 2018 

     
 dospělí 1 204 1 128 1 315 1 252 

pravidelných uživatelů 2015 2016 2017 2018  děti 1 449 1 634 1 926 2 016 

dospělí 30 56 25 26  celkem 2 653 2 762 3 241 3 268 

děti 910 1 335 1 347 1 358       

celkem 940 1 391 1 372 1 384       

 Statistika 
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děti - pravidelní uživatelé, zároveň registrovaní

děti - registrovaní čtenáři

Celkový počet uživatelů udává, kolik 

osob navštěvuje knihovnu za účelem 

výpůjček, besed a lekcí, anebo 

obojího (osoby, které jsou zároveň 

čtenáři a pravidelní uživatelé, 

se tomto počtu neduplikují). 
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Celkový počet návštěvníků udává počet osob, které navštívily knihovnu nebo akci mimo 
prostory knihovny (aniž by se duplikovaly počty dětí, které si v průběhu besedy nebo lekce 
zároveň půjčovaly dokumenty). Číslo udává počet příchodů do knihovny. 

Celkový počet návštěvníků Knihovny na Vinohradech se v roce 2018 pohyboval 

v podobných číslech jako v roce 2017. Mírně klesl počet návštěvníků půjčoven v oddělení 

pro dospělé (kteří stále častěji využívají on-line službu konto čtenáře), ale zvýšil se počet 

návštěvníků půjčoven v oddělení pro děti a počet návštěvníků lekcí a kulturních akcí. 

  
 

 Návštěvnost knihovny  
 
Počet návštěvníků půjčoven, besed, lekcí a akcí udává součet uživatelů, kteří přišli 

do knihovny v půjčovních hodinách nebo se zúčastnili některé z nadstandardních aktivit 

knihovny. Přitom platí, že pokud se návštěvníci oddělení pro děti přišli zúčastnit programu 

a následně si ještě půjčovali dokumenty, pak jsou započítáni v obou kategoriích. Mezi 

návštěvníky akcí jsou počítáni posluchači přednášek, účastníci kulturního programu, 

prodloužených besed a lekcí a návštěvníci stánku při prezentaci mimo prostory knihovny.  

 
 

    
 
 

 návštěvníků půjčoven 2015 2016 2017 2018 

  dospělí 15 851 16 135 14 845 13 928 

  děti 11 845 14 190 16 263 16 432 

  celkem 27 696 30 235 31 108 30 360 

       

  návštěvníků besed  2015 2016 2017 2018 

  děti 3 595 4 674 4 928 4 896 

       

  návštěvníků lekcí  2015 2016 2017 2018 

  dospělí 428 532 214 272 

  děti 703 1 275 1 215 1 171 

  celkem 1 131 1 807 1 429 1 443 

       

návštěvníků celkem 2015 2016 2017 2018   návštěvníků akcí 2015 2016 2017 2018 

dospělí 16 488 16 869 15 355 14 554   dospělí 209 202 296 354 

děti 13 376 14 950 17 500 18 364   děti 1 658 1 908 1 153 1 941 

celkem 29 864 31 819  32 855 32 918   celkem 1 867 2 110 1 449 2295 

 Statistika 
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Počet akcí 

besedy děti

lekce děti

kulturní akce děti

lekce dospělí

kulturní akce
dospělí

navštěvujících tříd 2014 2015 2016 2017 2018 

pravidelně (registrovaných) 40 42 56 58 57 

jednorázově 10 4 4 7 5 

celkem  50 46 60 65 62 

      
počet besed 2014 2015 2016 2017 2018 

děti 170 183 229 241 234 

      

počet lekcí  2014 2015 2016 2017 2018 

dospělí 34 85 100 39 54 

děti 42 37 63 59 60 

celkem 76 122 163 98 114 

      

počet kulturních akcí 2014 2015 2016 2017 2018 

dospělí 7 14 9 14 15 

děti 24 35 18 34 22 

celkem 31 49 27 48 37 

 Statistika 

 Pořádané akce  

V poslední třetině roku 2018 si pracovnice, která vede lekce tréninků paměti pro seniory, snížila úvazek z 1,00 na 0,75, i přes to bylo možné uskutečnit několik běhů 

trénování paměti. Bylo to i díky tomu, že se po dlouhodobé nemoci vrátila do knihovny katalogizátorka knih a certifikovaná trenérka se místo katalogizace knih mohla 

věnovat tréninkům paměti. Z kulturních akcí roku 2018 můžeme vzpomenout na setkání s Jáchymem Topolem, Jaromírem Typltem, Kateřinou Schwabikovou, Věrou 

Noskovou, Bělou Janoštíkovou, Ewaldem Murrerem a Markem Tomanem. V knihovně proběhlo několik čtení autorské poezie s mladými českými i evropskými básníky. 

Zajímavé byly i dva workshopy, jeden s tématikou mayského písma a druhý zaměřený na japonskou kaligrafii.  

Oddělení pro děti se podařilo, i přes velké personální problémy, udržet počet uskutečněných akcí na úrovni let 2016 a 2017. Nejdůležitější činností oddělení kromě 

půjčování dokumentů je stále pořádání besed pro školní třídy, jelikož se jedná o nejlepší prostředek, jak přitáhnout děti ke čtení, a hlavně jak je naučit číst s radostí. 
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 Stav fondu a výpůjčky 

Počet vypůjčených dokumentů 

udává, kolikrát byl dokument vypůjčen 

(odnesen) z knihovny; není započítáno 

prodloužení výpůjček (prolongace).  

Počet výpůjček celkově klesl.             

Je zde patrná souvislost s celkovým 

omlazování čtenářské populace (děti 

si půjčují méně knih než dospělí). Také 

to může souviset s přechodem na nový 

AKS a s uzavřením knihovny o Vánocích. 

Počet výpůjček na čtenáře 

je průměrný počet výpůjček dokumentů, 

které si zapůjčil každý čtenář za rok.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      stav fondu 2015 2016 2017 2018 

      dospělí 49 663 49 746 46 877 47 958 

      děti 10 914 11 586 12 824 13 645 

      celkem 60 577 61 332 59 701 61 603 
           

vypůjčené dokumenty  2015 2016 2017 2018  přírůstky 2015 2016 2017 2018 

dospělí 39 602 37 995 20 217 19 235  dospělí 2 157 1 675 1 454 1 502 

děti 21 367 18 327 35 877 32 638  děti 1 422 1 053 1 332 1 215 

celkem 60 969 56 322 56 094 51 873  celkem 3 579 2 728 2 786 2 717 
           

výpůjček na čtenáře 2015 2016 2017 2018  úbytky 2015 2016 2017 2018 

dospělí 33 40 32 31  dospělí 2 844 1 636 4 298 421 

děti 17 17 16 14  děti 580 337 119 394 

průměrně 25 27 22 21  celkem 3 424 1 973 4 417 815 
           

vyřízených rezervací 2015 2016 2017 2018  odebíraných periodik 2015 2016 2017 2018 

dospělí 2 193 2 317 1 871 1 987  dospělí 20 21 22 22 

děti 1 192 1 292 2 151 1 393  děti 7 7 7 7 

celkem 3 385 3 609 4 022 3 380  celkem 27 28 29 29 

 Statistika 
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Počet vyřízených rezervací. Pro čtenáře nad 15 let je tato 

služba zpoplatněná částkou 10 Kč. 
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 On-line služby a propagace    
K informování o své činnosti využívá Knihovna na Vinohradech své webové stránky 

(www.knv.cz), facebookový profil (https://www.facebook.com/knihovnanavinohradech/) 
a Noviny Prahy 2. K oslovování a získávání nových uživatelů napomáhají nejvíce kromě 
osobního doporučování právě tyto informační kanály. 

 Čtenáři mají z pohodlí domovů prostřednictvím webových stránek knihovny dostupný 
on-line katalog knihovny (https://knv.tritius.cz) a v něm možnost vyhledávat dokumenty 
z knihovního fondu a zjišťovat jejich stav – zda jsou vypůjčené a do kdy. Z tohoto místa 
je také přístup do čtenářského konta s možností rezervovat si dokumenty, prodlužovat 
výpůjční dobu a kontrolovat stav svých výpůjček.  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

návštěvy webu 13 052 31 464 33 869 35 677 34 102 34 659 

vstupů do katalogu 16 101 18 951 19 592 24 481 20 666 18 182 

vstupů do konta 1 921 3 426 3 361 3 291 3 366 4 137 

sledujících na facebooku 0 0 neevid. 110 152 181 

nově registrovaných 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

dospělí 229 275 339 241 280 249 

děti 410 372 414 404 371 387 

celkem 639 647 753 645 651 636 

 Statistika 
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 Personální činnost knihovny 

 

 

Knihovna v roce 2018 zaměstnávala: 

• 4 zaměstnance na plný pracovní úvazek po dobu celého roku,  

• 2 zaměstnance na plný pracovní úvazek na část roku, 

• 3 zaměstnance na plný pracovní úvazek na část roku 

a na částečný úvazek na část roku, 

• 1 zaměstnance na poloviční pracovní úvazek na část roku. 

Dále knihovna zaměstnávala střídavě v průběhu roku: 

• Postupně 3 pracovníky na DPP pro potřeby úklidu knihovny, 

• 1 pracovníka na DPP na drobné opravy, 

• 1 pracovníka na DPP na výpomoc v odd. pro děti, 

• 1 pracovníka na DPP na jednorázové zadání údajů 

do systému, 

• 1 pracovníka na DPP na vedení workshopu. 

Jedna pracovnice se v březnu vrátila z rodičovské dovolené. 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený limit pracovníků:  9 

Přepočtené fyzické osoby:  7,96 

Skutečný stav na konci roku:  9 

Plnění počtu pracovníků:  88,5 % 

 

 

  

 

Schválený limit platových prostředků ve výši 2 500 000 Kč nebyl překročen. 

Na ohodnocení mimořádných pracovních výkonů nad rámec platových prostředků 

byl použit fond odměn.  

Schválený limit pracovníků nebyl překročen. 

  

Čerpání platových prostředků Limit Skutečnost Plnění 

Platové prostředky 2 500 000,00 2 500 000,00  100,00 % 

Ostatní organizační náklady 90 000,00  89 760,00  99,73 % 

Z fondu odměn   86 945,00   

 Vnitřní záležitosti organizace 
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 Provozní záležitosti a GDPR  Propagace a spolupráce 

V souvislosti se začátkem platnosti nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

a s tím, že pro automatizovaný knihovní systém Clavius, který Knihovna 

na Vinohradech používala od roku 2005, již po roce 2020 nebude 

pokračovat vývoj nových verzí (z toho důvodu již v roce 2017 již nebyly 

pořízeny updaty tohoto AKS), se Knihovna na Vinohradech rozhodla, 

po zvážení všech výhod, nevýhod a zkušeností z ostatních knihoven, 

přejít na nástupnický systém AKS Clavius – AKS Tritius, který funguje 

jako webová aplikace. Jde o jediný webový komerční systém, který 

je vyvíjený v České republice a tím pádem reflektuje potřeby českých 

veřejných knihoven. Z důvodů snadného používání a správy (knihovna, 

vzhledem ke své velikosti nemá systémového knihovníka a IT pracovník 

je externista), vybrala Knihovna na Vinohradech variantu AKS Tritius 

jako SW služba (v profesionálním hostingovém centru na sólo serveru), 

kterou nikdo jiný v ČR neposkytuje. 

Dále v souvislosti s GDPR knihovna vytvořila nové přihlášky 

a souhlasy čtenářů v oddělení pro děti i dospělé, zpracovala „Záznamy 

o činnostech zpracování“ a vyvěsila na webové stránky knihovny 

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR. 

Knihovna spolupracovala s firmou Správa nemovitostí Praha 2 

a společností d plus, projektová a inženýrská a.s., komunikovala 

s projektantkou o požadavcích a připomínkách k projektu 

„Rekonstrukce a změna užívání bytových jednotek č. 3 a č. 4 

na nebytový prostor“ z nichž by po rekonstrukci měla být 

multifunkční místnost pro pořádání akcí a kancelář knihovny. 

 

 

 

 

Knihovna na Vinohradech spolupracuje se všemi kluby Městské části Praha 2. 

Jde o kluby Dvojka pro děti a Dvojka pro seniory (výhoda polovičního poplatku za roční 

registraci do knihovny). Pro klub Dvojka pro přátele kultury knihovna v roce 2018 

uspořádala dvě akce. V květnu to bylo autorské čtení Věry Noskové v Knihovně 

na Vinohradech a v listopadu workshop Mayové, jejich písmo a kultura, který vedla 

Eleni Dimelisová. 

Knihovna na Vinohradech pravidelně propaguje své akce na v Novinách Prahy 2. 

Jako minulý rok požádala o zábor místa před knihovnou a tato „venkovní čítárna“ 

sloužila k zviditelnění knihovny a také jako prostor, kde čtenáři mohli své nepotřebné 

knihy věnovat ostatním kolemjdoucím. 

V květnu natočila TV Praha v Knihovně na Vinohradech krátkou reportáž o jejích 

aktivitách a zapojení do akcí Prahy 2. Reportáž je možno shlédnout na adrese: 

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-2/7207/vinohradska-knihovna-zije-i-akcemi-

prahy-2. 

Mimo prostory knihovny se knihovna prezentovala na akcích Struny dětem, Den 

rodiny a Ratolest Fest. 

Knihovna dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou v Praze, která zastřešuje 

metodickou pomocí místní veřejné knihovny v Praze. Metodička MKP Knihovnu 

na Vinohradech v létě osobně navštívila. 

Ve spolupráci s Městskou policí proběhly v knihovně 3 akce, pletení pomlázek 

v březnu, v dubnu a květnu se konaly 2 přednášky o bezpečnosti – pro zaměstnance 

i pro veřejnost. 

Knihovna také spolupracovala s ČT Déčko při projektu Skautská pošta. 

 Vnitřní záležitosti organizace  Vnitřní záležitosti organizace 
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 Personální situace  Výpočetní technika 

V březnu se po rodičovské dovolené na pozici ředitelky Knihovny 

na Vinohradech vrátila Bc. Běla Uhlířová. Lenka Indrová, která 

zastupovala Bělu Uhlířovou ve funkci ředitelky, byla jmenována 

zástupkyní ředitelky Knihovny na Vinohradech. 

Knihovna se v průběhu roku potýkala s personálními problémy, 

zejména v dětském oddělení. Již do roku 2018 vstupovalo oddělení 

pro děti pouze s 2,5 úvazky, kdy pro ideální fungování oddělení jsou 

třeba 3 plné úvazky. Na konci prázdnin definitivně skončila 

knihovnice, která pracovala na půl úvazku. Knihovna v létě intenzivně 

hledala nového zaměstnance. Bohužel někteří uchazeči nevyhovovali 

požadavkům knihovny, a ti, kteří požadavky splňovali, se rozhodli 

nenastoupit z finančních důvodů (nástupní plat 16 000 Kč). 

Od září si jedna pracovnice z oddělení pro děti a jedna pracovnice 

z oddělení pro dospělé snížily úvazek z celého na 0,75 úvazku. 

Od října se podařilo najít do oddělení pro děti novou pracovnici, 

ta bohužel z osobních důvodů skončila pracovní poměr ve zkušební 

době k 31. 12. 2018. 

Do roku 2019 vstoupila knihovna ve stavu, kdy v oddělení pro děti 

chyběli 2 ze 3 zaměstnanců na plný úvazek a knihovně scházel 

i pracovník úklidu na DPP. 

 

 

 

 

 

 

 

Protože server a počítače pro zaměstnance sloužily v knihovně 7 let a již svým 

technickým stavem nevyhovovaly provozu knihovny, oslovila Knihovna na Vinohradech 

několik firem prostřednictvím neformální poptávky a vybrala nejvhodnější nabídky 

na dodání serveru (září 2018) a pracovních stanic pro zaměstnance (prosinec 2018). 

Nákup výpočetní techniky byl financován z investičního fondu. 

V roce 2019 plánuje knihovna dokončit obměnu výpočetní techniky a vyměnit počítače 

pro čtenáře, které jsou již také ve špatném technickém stavu. 

 

 

 

Pokaždé, když přijdou přívalové deště, dochází bohužel k ucpání odtoku na venkovním 

dvorku a dešťová voda proniká do sklepních prostor knihovny. V průběhu roku několikrát 

tyto prostory navštívili zástupci a odborníci ze Správy nemovitostí Praha 2 a stavební firmy 

a řešili, jak tomuto zabránit.  

V průběhu roku knihovna také řešila průsak odpadní vody do stropu na WC v oddělení 

pro děti a promáčení stropu v ředitelně, kdy praskla voda v neobývaném bytě několik 

pater nad knihovnou. 

 

 

 

 

 Havárie 
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 Odborné akce a vzdělávání  Ochrana zdraví a majetku 

 Kontrolní činnost 

  

 

V roce 2016 nedošlo k žádnému úrazu na pracovišti a nově příchozí  

Všichni nově nastupující zaměstnanci byli proškoleni k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  

Byly provedeny všechny povinně stanovené revize 
(vzduchotechniky, výtahů, hasicích přístrojů) a oprava EZS. 

Protože lékař, který knihovně poskytoval pracovně-lékařské služby 

odešel do důchodu, poptala Knihovna na Vinohradech tyto služby 

u několika specializovaných společností a uzavřela smlouvu 

o poskytování pracovně-lékařských služeb s firmou online 24 s. r. o., 

která nabídla knihovně nejlepší cenu. V prosinci v knihovně lékařka 

společnosti vykonala dohled na pracovišti, o kterém vyhotovila zápis, 

kde bylo konstatováno, že závady a nedostatky nebyly zjištěny. 

 

 

V únoru 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření 

a ověření účetní závěrky za rok 2017, kterou provedl odbor interního 

auditu Městské části Praha 2. V účetní závěrce nebyly zjištěny 

nedostatky a byla tedy doporučena ke schválení. 

 

V roce 2018 se zaměstnanci Knihovny na Vinohradech účastnili několika odborných 

akcí, seminářů a konferencí. 

Ředitelka knihovny se zúčastnila semináře „Budoucnost knihoven vytváříme společně 

(SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Goethe Intitut), konference „Praha 

bezpečně online 2018“ (MHMP, Národní centrum bezpečnějšího internetu), konference 

„Výstavba a rekonstrukce knihoven“ (Moravská zemská knihovna v Městské knihovně 

Praha), semináře „Marketing knihoven ve Skandinávii“ (SKIP, Národní knihovna ČR) 

a konference „Bookstart 2019“ (SKIP, Národní knihovna ČR). 

Další pracovníci navštívili knižní veletrh „Svět knihy“, jedna knihovnice se zúčastnila 

semináře „Už máte svůj čtenářský klub?“ (Národní knihovna ČR) a certifikovaná trenérka 

paměti, v rámci kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, absolvovala „Psychodidaktický 

seminář k expresivním aktivitám dětí i dospělých“ a seminář „Mnemotechniky – dokonalá 

kompenzace nedokonalé paměti“ (EURAG – Centrum pro trénování paměti, Česká 

společnost pro trénování paměti a mozkový jogging). 
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 Vyúčtování nákladů 

 

 

 

 

501     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

501 301 Léky 1 000,00 0,00 -  706,00 -706,00 

501 310 Knihy 570 000,00 531 459,00 93,24 546 339,00 -14 880,00 

V roce 2018 knihovna pořídila do fondu 2 717 knih, v roce 2017 to bylo 2 728 knih.   

501 320 Potraviny 10 000,00 8 280,00 82,80 9 984,00 -1 704,00 

501 330 Drobný majetek 4 000,00 1 047,00 26,18 3 016,00 -1 969,00 

501 360 Materiál 92 000,00 88 215,17 95,89 179 941,00 -91 725,83 

Materiál – potřeby pro údržbu fondu (např. balicí a laminovací fólie, barevné značení apod.), kancelářské potřeby, materiál na výrobu pomůcek pro besedy pro školy, 
hygienické potřeby, čistící prostředky, periodika. Drobný majetek – zakoupena řezačka na papír SmartCut A400 (343/29). 

502     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

502 300 Elektrická energie 116 000,00 110 694,00 95,43 115 462,00 -4 768,00 

502 320 Voda 21 000,00 20 438,00 97,32 19 543,00 895,00 

502 330 Teplo 107 000,00 94 472,00 88,29 88 557,00 5 915,00 

Náklady na elektrickou energii, vodu a teplo zhruba odpovídaly předpokladu. 

511     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

511 400 Opravy a údržba 34 400,00 31 654,00 92,02 9 637,00 22 017,00 

V roce 2018 byly prostředky z investičního fondu použity k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku (24 399 Kč) – oprava 
zámků a oprava EZS a dále proběhla oprava osvětlení. 

 Rozbor hospodaření 
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518     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

518 301 Školení zaměstnanců 3 000,00 2 600,00 86,67 1 000,00 1 600,00 

Z účtu jsou hrazena školení zaměstnanců, zejména lektorky trénování paměti, která jsou nezbytná pro udržení získaného certifikátu.  

518 310 Služby k nájmu 1 000,00 0,00 -  0,00 0,00 

518 320 Programové vybavení 15 000,00 13 292,29 88,62 8 983,35 4 308,94 

Předplacené licence AVG (fa 95/2016 - za 2018 223,12 Kč) a ESET (fa 33/2017 – za 2018 9 529,92 Kč).  Aktualizace Gordic (fa 211/2017 za 2018 3 539,25 Kč). 

518 340 Poštovné 7 000,00 6 430,00 91,86 6 429,00 1,00 

518 341 Telefon 20 000,00 17 495,87 87,48 12 454,31 5 041,56 

518 342 Zpracování dat 216 000,00 204 341,68 94,60 170 540,00 33 801,68 

Zahrnuje náklady na účetní a IT – správce sítě. V roce 2018 přešla knihovna na AKS Tritius, který je poskytován jako SW služba s měsíční platbou.   

518 343 Ostatní služby 81 600,00 80 561,40 98,73 71 808,80 8 752,60 

Pokrývá náklady na povinné revize a servis výtahů, EZS a vzduchotechniky, odvoz odpadu, sanitaci zásobníku pitné vody, poplatky za rozmnoženiny, poplatky 
za nákup stravenek, členské příspěvky SKIP, vstupné na knižní veletrh apod. 

518 344 Poplatky ČS 7 000,00 5 505,00 78,64 4 538,00 967,00 

 
521     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

521 306 Platové náklady 2 590 000,00 2 586 945,00 99,88 2 313 625,00 273 320,00 

521 316 OON 90 000,00 89 760,00 99,73 108 000,00 -18 240,00 

521 346 Náhrady za nemoc 25 000,00 8 863,00 35,45 8 938,00 -75,00 

Platové náklady - zvýšení platů podle nových platových tabulek od listopadu 2017. V roce 2018 byla relativně nízká nemocnost, proto položka náhrady za nemoc 
byla čerpána pouze na 35,45 %.  

 
524     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

524 300 Sociální pojištění 648 000,00 646 740,00 99,81 582 012,00 64 728,00 

524 310 Zdravotní pojištění 233 000,00 232 813,00 99,92 209 520,00 23 293,00 

 

 Rozbor hospodaření 



26 
 

 

  

525     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

525 310 Úrazové pojištění 8 000,00 7 496,00 93,70 6 158,00 1 338,00 

        
527     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

527 300 FKSP 52 000,00 51 916,16 99,84 46 451,26 5 464,90 

527 310 Lékařské prohlídky 1 000,00 875,00 87,50 1 950,00 -1 075,00 

527 400 Příspěvky na obědy 90 000,00 70 680,00 78,54 61 360,00 9 320,00 

Příspěvky na obědy byly čerpány jen na 78,54 %, protože knihovně v průběhu roku scházeli zaměstnanci. 

549     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

549 310 Pojištění majetku 5 660,00 5 465,00 96,55 3 415,00 2 050,00 

 
551     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

551 300 Odpisy majetku 54 545,62 54 545,62 100,00 55 340,00 -794,38 

 
557     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

557 300 Odpisy pohledávek 2 794,38 2 660,00 95,19 3 180,00 -520,00 
 

558     Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

558 500 DDHM 13 400,00 5 330,00 39,78 13 163,00 -7 833,00 

        

591   Rozpočet Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

591 300 Daň z úroků 1 000,00 180,01 18,00 189,24 -9,23 

 

Celkem Rozpočet (bez IF) Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

Celkem 5 120 400,00 4 980 754,20 97,27 4 662 239,96 318 514,24 

      

Celkem s čerpáním z investičního fondu na nákup DHM Rozpočet (s IF) Náklady 2018 Čerpáno % Náklady 2017 Rozdíl 

Celkem s čerpáním z investičního fondu na nákup DHM 5 503 000,00 5 363 341,20 97,46 4 662 239,96 701 101,24 
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 Vyúčtování výnosů 

 

 

 

 

  

602     Výnosy 2018 Výnosy 2017 Rozdíl 

602 300 Vlastní zdroje 223 734,00 223 997,00 -263,00 

Výnosy z vlastních zdrojů byly podobné jako v roce 2017 a byly využity na nákup nových knih a časopisů. 

648     Výnosy 2018 Výnosy 2017 Rozdíl 

648 300 Navýšení z fondu odměn 86 945,00 13 625,00 73 320,00 

648 400 Navýšení z rezervního fondu  3 000,00 5 718,00 -2 718,00 

648 500 Navýšení z investičního fondu  24 399,00 0,00 24 399,00 
 

662     Výnosy 2018 Výnosy 2017 Rozdíl 

662 300 Úroky 947,48 995,96 -48,48 
 

672     Výnosy 2018 Výnosy 2017 Rozdíl 

672 500 Provozní příspěvek MČ P2 4 640 000,00 4 340 000,00 300 000,00 

672 500 Účelová dotace MHMP 126 300,00 121 500,00 4 800,00 

 

 

Celkem Výnosy 2018 Výnosy 2017 Rozdíl 

Celkem 5 105 325,48 4 705 835,96 399 489,52 
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 Rozbor výsledku hospodaření 

 

 

 

 

Rozpočet knihovny v roce 2018 byl tvořen jako vyrovnaný.  

Hospodářský výsledek v tomto roce byl 124 571,28 Kč.  

Výnosy jsou tvořeny zejména provozním příspěvkem zřizovatele. Dále knihovna 

získává prostředky z vlastních zdrojů (prodej služeb), obdržela dotaci od Magistrátu 

hlavního města Prahy na nákup knih a finanční dar 3 000,-. Rozpočet byl navýšen 

dále o prostředky z úroků, z fondu odměn, rezervního fondu a z investičního fondu. 

Celkové výnosy činily 5 105 325,48 Kč, což je o 399 489,52 Kč více než v roce 2017. 

Celkové náklady na provoz knihovny činily 4 980 754,20 Kč, což je o 318 514,24 Kč 

více než v roce 2017.  

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek 124 571,28 Kč navrhuje knihovna přerozdělit takto: 

 

 

 

 

 

  

Výnosy 

Provozní příspěvek od MČ P2 na rok 2018 4 640 000,00 

Účelová dotace MHMP na nákup knih 126 300,00  

Finanční dar – navýšení z rezervního fondu 3 000,00 

Vlastní zdroje z prodeje služeb  223 734,00 

Úroky 947,48 

Navýšení rozpočtu z investičního fondu 24 399,00 

Navýšení rozpočtu z fondu odměn 86 945,00 

Celkem 5 105 325,48 

  

  
Náklady 

Z příspěvku MČ P2 4 515 428,72 

Účelová dotace MHMP 126 300,00  

Finanční dar 3 000,00 

Čerpání z vlastních zdrojů 224 681,48 

Čerpání navýšení z investičního fondu 24 399,00 

Čerpání z navýšení z fondu odměn 86 945,00 

Celkem 4 980 754,20 

Hospodářský výsledek Fond odměn Investiční fond Rezervní fond 

124 571,28 99 000,00 0,00  25 571,28 
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 Stav fondů 

 

 

 

 

 

  

Fond odměn  Investiční fond 

Zůstatek z roku 2017 123 639,48   Zůstatek z roku 2017 1 010 810,79 

Ze zlepšeného hospodářského výsledku 2017 34 000,00   Odpisy majetku 2018 54 545,62 

Čerpání – odměny 2018 -86 945,00  Navýšení rozpočtu – údržba a opravy majetku -24 399,00 

Celkem 70 694,48   Čerpání – nákup výpočetní techniky -382 587,00 
 

 Celkem 658 370,41 
 

  

Fond je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z minulých let. Z fondu 
byly v roce 2018 čerpány prostředky na odměny zaměstnancům. 
 
 

  

 

Fond je tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Fond byl v roce 2018 využíván, byly čerpány prostředky na obnovu výpočetní 
techniky (server, počítače pro zaměstnance) – 382 587 Kč a navýšeny peněžní 
prostředky na financování údržby a oprav majetku. 

Fond kulturních a sociálních služeb   

Zůstatek z roku 2017 28 529,62  Rezervní fond 

Tvorba fondu 2018 51 916,16  Zůstatek z roku 2017 230 502,03 

Čerpání – příspěvky na stravování 2018 53 010,00  Ze zlepšeného hospodářského výsledku 2017 9 596,00 

Celkem 27 435,78  Peněžní dar neúčelový 3 000,00 

   Čerpání – stolní hry pro seniory -3 000,00 

  Celkem  240 098,03  

Z tohoto fondu se čerpají příspěvky na stravování.     

    
 

Rezervní fond je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z minulých 
let, v roce 2018 dostala knihovna dar 3 000 Kč. Z tohoto fondu v roce 
2018 byly čerpány prostředky z daru 3 000 Kč na nákup stolních her. 
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 Vyúčtování dotace MHMP   Stav bankovních účtů 

  Stav závazků a pohledávek  

  

Stav bankovních účtů  Stav k 1. 1. 2018 Stav k 31. 12. 2018 

Běžný bankovní účet 1 684 198,56 1 323 381,20 

Běžný bankovní účet FKSP 26 379,42 27 026,80 Dodavatel Faktura Ze dne Placeno dne Částka Počet knih 

Dobrovský 80/2018 17. 5. 2018 18. 5. 2018 7149,00 36 

Euromedia 81/2018 17. 5. 2018 21. 5. 2018 7895,00 39 

Kosmas 85/2018 28. 5. 2018 30. 5. 2018 16738,00 76 

Dobrovský 100/2018 26. 6. 2018 27. 6. 2018 2740,00 14 

Euromedia 101/2018 27. 6. 2018 28. 6. 2018 7884,00 34 

Euromedia 102/2018 27. 6. 2018 28. 6. 2018 2730,00 10 

Kosmas 103/2018 27. 6. 2018 28. 6. 2018 6564,00 34 

Kosmas 118/2018 20. 7. 2018 30. 7. 2018 5597,00 25 

Kosmas 130/2018 10. 8. 2018 17. 8. 2018 6707,00 32 

Euromedia 134/2018 23. 8. 2018 27. 8. 2018 8684,00 41 

Euromedia 135/2018 23. 8. 2018 27. 8. 2018 2321,00 15 

Kosmas 136/2018 27. 8. 2018 29. 8. 2018 8952,00 43 

Euromedia 142/2018 5. 9. 2018 6. 9. 2018 4756,00 18 

Kosmas 143/2018 4. 9. 2018 6. 9. 2018 8173,00 42 

Kosmas 146/2018 7. 9. 2018 10. 9. 2018 4445,00 20 

Dobrovský 153/2018 20. 9. 2018 24. 9. 2018 2318,00 10 

Euromedia 159/2018 2. 10. 2018 5. 10. 2018 5385,00 20 

Kosmas 160/2018 28. 9. 2018 5. 10. 2018 9028,00 40 

Dobrovský 165/2018 2. 10. 2018 5. 10. 2018 1550,00 8 

Euromedia 172/2018 8. 10. 2018 10. 10. 2018 6684,00 32 

Celkem:      126 300,00 589 

Pohledávky Stav k 1. 1. 2018 Stav k 31. 12. 2018 

Zálohy elektřina 105 480,00 116 880,00 

Zálohy služby (voda, teplo) 126 000,00 126 000,00 

Čtenáři 28 995,00 22 965,00 

Záloha Crystalis 3 290,00 3 290,00 

Předplatné, licence, pojištění 30 089,70 22 870,12 

Přeplatek elektřina  0,00 6 882,00 

Dohadná aktiva – dotace 121 500,00 126 300,00 

Celkem: 415 354,70 425 187,12 

   

Závazky Stav k 1. 1. 2018 Stav k 31. 12. 2018 

Zaměstnanci výplaty 183 345,00 159 261,00 

Sociální a zdravotní pojištění 106 445,00 89 537,00 

Daň ze mzdy 27 878,00 20 018,00 

Dohadné položky 231 480,00 242 880,00 

Výdaje příští a dodavatelé 18 206,76 14 123,14 

Čerpání dotace 121 500,00 126 300,00 

Exekuce z platu zaměstnance 0,00 2 306,00 

Celkem: 688 854,76 654 425,14 

 Rozbor hospodaření 

V roce 2018 získala knihovna účelovou finanční dotaci od Magistrátu hlavního města 
Prahy ve výši 126 300 Kč. Za poskytnutou částku byly nakoupeny nové knihy do knižního 
fondu. Dotace byla vyčerpána na 100 % a použita ke stanovenému účelu. 
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  Oddělení pro dospělé 

  Oddělení pro děti 

  

 
 

 

 

- Revize knižního fondu. 

- Dokončení výměny výpočetní techniky započaté v roce 2018 

- Zařízení a zprovoznění nově přidělených prostor (multifunkční přednášková místnost, kancelář), až to stav těchto prostor dovolí (rekonstrukce). 

- Realizování dalších kurzů tréninku paměti pro seniory. 

- Pokračování spolupráce s partnerskými kluby MČ Praha 2. 

- Pořádání kulturních akcí. 

 

 

 

 

 

- Revize knižního fondu. 

- Zařízení a zprovoznění nově přidělených prostor (multifunkční přednášková místnost, kancelář), až to stav těchto prostor dovolí (rekonstrukce). 

- Pokračování spolupráce se školami, pořádání besed, lekcí. 

- Opětovné zapojení do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. 

- Vytváření nových kulturních a vzdělávacích programů. 

- Pokračování úspěšné celoroční čtenářské soutěže pro školáky. 

- Stabilizace personální situace. 

 

 

 Plán na rok 2019 

 

 

 

Faktura Ze dne Placeno dne Částka Počet knih 

Euromedia 153/2016 5. 8. 2016 10. 8. 2016 2 438,00 12 

Euromedia 154/2016 15. 8. 2016 22. 8. 2016 1 719,00 8 

Euromedia 155/2016 18. 8. 2016 22. 8. 2016 2 783,00 14 

Dobrovský 157/2016 25. 8. 2016 30. 8. 2016 2 307,00 12 

Euromedia 160/2016 30. 8. 2016 30. 8. 2016 753,00 11 

Celkem:     10 000,00 57 

 V roce 2016 získala knihovna účelovou finanční dotaci od Magistrátu hlavního města 
Prahy ve výši 103  800 Kč. Tato dotace byla vyčerpána na 100 % a použita ke 
stanovenému účelu. Za poskytnutou částku byly nakoupeny nové knihy do knihovního 
fondu. 

 

 


