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Knihovnické paragrafy

Alena Součková

Každý knihovník (knihovnice) si přeje, aby jeho knihovna byla krásná. Aby měl velkou nabídku knih pro své čtenáře, aby 

prostory knihovny byly útulné a dostatečně velké, aby lidé rádi chodili na akce do knihovny, aby se zvýšil počet malých 

čtenářů, aby senioři nacházeli v knihovně svůj druhý domov…

Dobrá knihovna je ta, do které se lidé rádi vracejí. A aby vše v knihovnách dobře fungovalo, jsou potřebná ustanovení, zákony, 

pokyny – a že to ani v dobách minulých nebylo snadné, o tom jsou následující řádky. Programy, koncepce, vize jsou 

dokumenty současnosti i nepříliš vzdálené budoucnosti. Nastavme pomyslné zrcadlo a letmo se projděme nejdůležitějšími 

mezníky.

Pohled první – zákon o veřejných knihovnách obecních (1919)

            Veřejné knihovny v českých zemích měly ještě před existencí prvního knihovnického zákona vybudovány dobré 

existenční základy. Ve městech i obcích fungovaly spolky a organizace, které zřizovaly knihovny přístupné nejenom svým 

členům, ale i široké veřejnosti. Karel Havlíček Borovský označil v roce 1846 knihovny jako nejdůležitější a nejlepší prostředek 

ke vzdělávání lidu – jako všestrannou školu pro mládež a dorostlé, kde učí mnoho moudrých učitelů.

Důvodová zpráva k návrhu zákona o povinných knihovnách obecních, kterou v květnu 1919 předložil tehdejší ministr školství a 

národní osvěty Gustav Habrman, vycházela z výsledků statistických šetření z roku 1905 a 1910 a mezinárodního srovnání té 

doby, kdy za nejlepší bylo považováno fungování knihoven v Anglii a severských zemích. Je například uvedeno, že městské 

knihovny v Praze, Plzni, ale i v Litomyšli, Rokycanech, Lounech nebo Třeboni se mohou směle měřiti s knihovnami cizími.

            Podklady k zákonu o veřejných knihovnách připravoval Ladislav J. Živný. Snahy z počátku dvacátého století však 

přerušila světová válka. Hlavní snahou bylo, aby ve všech obcích byly veřejně přístupné knihovny a byla zajištěna organizace 

jejich řádného působení.

            O zákonu o veřejných knihovnách obecních se jednalo na 66. schůzi Národního shromáždění československého dne 

22. července 1919, hlavní příspěvek přednesl poslanec Max Pilát, který poukazoval na tradici četby a potřebu zvyšování 

vzdělanosti lidu. Zákon č. 430/1919 Sb. má dvanáct paragrafů. Úvodní paragraf popisuje účel a ráz veřejné knihovny: Každá 

politická obec zřídí a vydržuje veřejnou knihovnu, která jest přístupná všem obyvatelům. Účelem knihovny jest doplňovati a 

prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou… Každá knihovna obsahuje díla významu všenárodního, 

aspoň 20 % literatury naučné. Spisy umělecky a obsahově bezcenné, výtvory nemravného rázu (díla pornografická), tzv. 

krváky, detektivní a indiánské povídky, která sensačním způsobem dráždí fantazii čtenářovu … nesmějí být pojata do 

veřejných knihoven. Další paragraf se věnuje menšinovým knihovnám – to je zřízení samostatného oddělení knihovny nebo 

přenosné knihovny v místech, kde jsou národnostní menšiny. Zákon myslel i na vhodné prostory knihoven: Obec poskytuje 

všem účelům veřejné knihovny vhodné místnosti, důstojně a účelně vybavené… Žádná část knihovny nesmí být dána do 

místnosti, v níž se čepují alkoholické nápoje, ani do soukromého bytu. Úplně vybavená knihovna se skládá z půjčovny knih, 

knihovny příruční a čítárny časopisů. A podrobně popisuje, kolik svazků, titulů časopisů, jakou příručku a další oddělení má mít 

knihovna v závislosti na počtu obyvatel obce. Rovněž popisuje působení knihovny v obecních ústavech, jako jsou sirotčince, 

školy, útulky, nemocnice, starobince, policejní strážnice apod., kam mají být půjčovány kolekce knih. Veřejná knihovna 

v menších obcích má být přístupná jednou týdně, ve městech nad 10 tisíc obyvatel denně. Četba se půjčuje zpravidla 

bezplatně. Pro provoz knihovny je vydán knihovní řád. Další ustanovení zákona hovoří o zřizování veřejných knihoven, které je 

povinné pro všechny obce s více než 400 obyvateli a kde působí alespoň obecná škola. Náklady na zřízení a udržování 

veřejné knihovny hradí obec ze svých řádných příjmů – v závislosti na počtu obyvatel. Doporučuje se, aby spolkové knihovny 

splynuly s veřejnou knihovnou. Několik článků je věnováno volbě a působení knihovní rady – členy tvoří jak zástupci obce, tak 

i někdo ze čtenářů, kteří si ročně půjčí více než 10 svazků. Knihovní rada jmenuje knihovníka, vede finanční správu knihovny, 

rozhoduje o fondech a prostorech knihovny. Další paragraf zákona je věnován knihovníkovi. Agendou veřejné knihovny pověří 

se zvláštní knihovník (knihovnice). Knihovníkem jest ustanoviti inteligentní osobu znalou literatury a správy knihovnické. 

Knihovník ani jeho pomocníci nemají býti stiženi chorobou sdělnou nebo vzbuzující ošklivost. Knihovníkovi budiž za jeho práci 



stanovena odměna… Závěrečné paragrafy se zabývají dozorem nad činností knihoven a provedením zákona. Zvláštní 

nařízení je věnováno knihovnám na Slovensku, kde v té době působilo pouze 100 slovenských knihoven – vzhledem 

k maďarskému úřednímu jazyku předcházejícího období.

            Je zajímavostí, že jenom několik měsíců po vzniku samostatné republiky byl připraven a schválen knihovnický zákon, 

který byl na svou dobu velmi promyšlený a pokrokový a měl velký vliv na vývoj knihovnictví 20. století.

Pohled druhý – zákon o jednotné soustavě knihoven (1959)

V průběhu let se podařilo vybudovat stabilizovanou a účelnou síť knihoven (krajské, okresní a střediskové články) a po roce 

1948 se připravovala koncepce jednotné soustavy knihoven, která vedla k přípravě zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné 

soustavě knihoven. I v poslání knihoven byly zřetelné vlivy politické situace: Posláním knihoven je přispívat k rozvoji vědy a 

techniky, k šíření poznatků a poskytovat pomoc při řešení politických i hospodářských úkolů a při rozvíjení tvůrčí iniciativy lidu 

v boji za vítězství socialismu. 

Podrobná zpráva kulturního výboru o knihovnách byla podána na 33. schůzi Národního shromáždění ve dnech 8. a 9. 

července 1959. … došli jsme k poznání, že je nutné změnit a zlepšit i dosavadní způsob práce s knihou. Význam dobré knihy 

není nikde tak ceněn a její poslání nemá nikde tak krásné cíle jako ve společnosti socialistické, kde kniha pomáhá zvyšovat 

kulturní úroveň politickou, ideologickou, morální i ekonomickou. Byly uvedeny i konkrétní příklady, jak by měla vypadat činnost 

knihoven: …nadšený knihovník ve své obci probudil k životu pavučinami opředenou a v prachu pochovanou knihovnu. V obci, 

kde o knihovně téměř nikdo nevěděl, dosáhl toho, že si dnes půjčují mladí i dospělí…

Kromě veřejných (lidových) knihoven vznikají další sítě knihoven – odborové knihovny v podnicích, technické knihovny, školní 

a učitelské knihovny, knihovny vysokých škol, muzejní knihovny, zdravotnické knihovny a vojenské knihovny, činnost rozvíjejí i 

specializovaná pracoviště (například knihovny ústavů Akademie věd).

Uplatňování knihovnického zákona v praxi se projevovalo také prověrkami fondů knihoven a omezováním, až vyloučením 

doplňování literatury západní provenience, v personálním obsazení i v samotné práci se čtenáři. Ústřední řízení a kontrola 

knihoven jednotné soustavy přísluší ústředním úřadům a orgánům. Knihovník v lidovědemokratickém státě plní významné 

politickovýchovné poslání, a musí mít proto potřebnou politickou i odbornou kvalifikaci… Jeho povinností je zejména iniciativně 

získávat nové čtenáře, individuálně o čtenáře pečovat…

Pozitivní vliv měla myšlenka jednotné soustavy knihoven – možnost využívání fondů všech veřejně přístupných knihoven, 

meziknihovní výpůjční služby, spolupráce, koordinace a centralizace knihovnických činností.

Zákon o jednotné soustavě knihoven je z hlediska činnosti knihoven velmi stručný – na rozdíl od zákona z roku 1919. 

Například v hmotném zajištění knihoven - úřady, organizace a instituce, které zřizují a řídí knihovny, zajišťují, aby knihovny 

byly umístěny v budovách (místnostech) přiměřených rozsahu knihovních sbírek, úkolům a významu knihoven…

S vývojem vědy a výzkumu se od 70. let 20. století prosazuje pojem soustava VTEI - to je systém vědeckých, technických a 

ekonomických informací. Informační základna měla být povinnou součástí každé organizace, s využitím automatizovaných 

procesů v rámci databázových středisek výpočetní techniky. Každá organizace je povinna zajistit VTEI pro vlastní potřebu a 

vytvářet podmínky pro využívání VTEI ... Soustava VTEI funkčně navazuje na jednotnou soustavu knihoven a rozvíjí ji

zejména v oblasti informační základny – v cíleném vytváření informačních fondů, včetně zahraničních zdrojů hlavně v oblasti 

výzkumu, vývoje, objevů a vynálezů, vzniká ústřední evidence zahraniční literatury. Vyhláškou č. 21/1985 Sb. (částka 5, s. 139

-145), připravenou Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, je přesně stanovena jak struktura soustavy, tak její 

fungování a povinně shromažďované informační fondy (zprávy ze zahraničních služebních cest, výzkumné zprávy, firemní 

literatura, rešerše a studie vědeckovýzkumného charakteru atd.). Automatizace, využití výpočetní techniky a kooperace 

v informační činnosti patří k novým trendům, avšak pozdější změny v ekonomické sféře a zánik federálních institucí se 

projevily i útlumem soustavy VTEI a mnohdy i zánikem odborných technických knihoven v podnicích.

Pohled třetí – program demokratické obnovy českého knihovnictví (1991)

Společenské změny po roce 1989 se staly základem celkové obrody a demokratizace českého knihovnictví. Byla vrácena 

větší část prohibitní literatury, byla uvolněna ediční činnost, rozšiřuje se profil knihovních fondů, mění se obsah knihovnického 

vzdělávání. Demokratická obnova českého knihovnictví je dlouhodobý proces. Základním znakem demokratizace knihovnictví 

je všeobecná a rovná přístupnost a dostupnost fondů a rovnoprávný přístup k informacím. Zvýšené požadavky jsou kladeny na 

služby knihoven. Škála základních služeb se rozšiřuje jak v oblasti poskytování netradičních knihovních fondů, zavádění 

doplňkových služeb, využívání databází, tak ve službách pro sociálně slabé obyvatele, nezaměstnané a v odstraňování bariér 

čtenářské gramotnosti. Podporuje se účelná spolupráci knihoven, meziknihovní služby a budují se automatizované systémy 

knihovnických procesů s napojením na zahraniční databázová centra. To předpokládá vytvoření kvalitního informačního 

prostředí a sjednocení knihovnických pravidel a norem. Zakotvení základních principů si vyžaduje pečlivou přípravu nového 

knihovního zákona. Ten bude vycházet z dosavadní knihovnické legislativy a zohlední knihovnické zkušenosti vyspělých zemí 



a společenský vývoj. Knihovní zákon pomůže vytvořit podmínky pro maximální pokrytí knihovnických a informačních služeb v 

souladu s požadavky společnosti. Denní praxe a konkretizace by měla najít knihovnám správné místo a cestu k vytváření 

skutečně demokratických institucí.

V roce 1998 byl připraven koncepční materiál Strategie knihoven 1999-2003. Materiál shrnuje hlavní problémové okruhy 

českého knihovnictví, navrhuje způsob jejich řešení a určuje odpovědnost za plnění stanovených úkolů. Vycházelo se ze 

současného stavu knihoven a programů Evropské unie a UNESCO. Prvním krokem bylo zřízení krajských knihoven ve všech 

krajích.

Pohled čtvrtý – zákon o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon) (2001)

Proces přípravy knihovního zákona trval několik let. Scházely se odborné komise, porovnávaly se zahraniční legislativní 

dokumenty a studie, bouřlivé debaty se nesly na celostátních konferencích. Hlavní principy – neomezený a rovný přístup 

všech občanů k informacím, nezávislost na politických, náboženských a jiných sociálních vlivech a princip nezávislého 

financování z veřejných zdrojů – se musí promítnout do celonárodního systému poskytování knihovnických služeb. Zákon 

nikomu neukládá povinnost zřizovat a financovat knihovnu, vytváří legislativní podmínky a usnadňuje fungování knihoven, 

které do systému vstoupí. Zavazuje stát k finanční pomoci knihovnám. A směřuje k dosažení stavu, aby občan měl k dispozici 

veřejné knihovnické a informační služby ve stejné kvalitě, rozsahu a rychlosti na kterémkoliv místě státu. Ustanovení zákona 

platí pro každou knihovnu (veřejnou, specializovanou) bez ohledu na její velikost a postavení i pro další subjekty, které 

poskytují knihovnické a informační služby.

Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 v úvodních paragrafech vymezuje základní pojmy a definuje systém knihoven. 

§ 4 vyjmenovává veřejné knihovnické a informační služby: Zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny 

nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, poskytování ústních bibliografických, 

referenčních a faktografických informací a rešerší, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména 

informací ze státní správy a samosprávy, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna 

bezplatný přístup. Tyto základní služby knihovny mají být poskytovány bezplatně. Knihovny mohou poskytovat ještě další 

služby (např. zpřístupňování zvukových záznamů, kulturní a vzdělávací akce, vydávání publikací, reprografické služby, přístup 

k placeným informačním zdrojům). Poskytování služeb knihovna podrobně uvádí v knihovním řádu.

Vstoupení do systému knihoven a respektování zásad knihovního zákona je podmíněno zápisem v registru Ministerstva 

kultury ČR. Podmínky evidence knihoven stanoví paragrafy 5-8. Existence nezaevidované knihovny je sice možná, ale taková 

knihovna není součástí systému knihoven a nemůže využívat podporu knihoven a další výhody, její fungování je náročnější a 

neekonomické.

Další paragrafy popisují jednotlivé druhy knihoven a jejich funkce. Označení základní knihovna je poněkud nezvyklé, ale 

nikterak nesouvisí s názvem knihovny. Významným momentem zejména pro malé knihovny jsou regionální funkce krajských 

knihoven – to jsou vyjmenované činnosti, kterými větší knihovny pomáhají menším za dotační podpory kraje.

Podrobně se knihovní zákon věnuje meziknihovním službám – jako základní povinnosti a právu každé knihovny ve 

zprostředkování dokumentu, který nemá ve svém fondu. Rovněž podrobně je upravena oblast správy knihovního 

fondu. Provozovatel knihovny musí vést evidenci knihovního fondu. K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých 

knihovních dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu jednou za 

5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 10 000 knihovních dokumentů. Knihovní zákon uvádí přesné lhůty a u knihovního 

fondu odpadá každoroční inventura. Přesně jsou stanovena pravidla vyřazování knihovních dokumentů: Z knihovního fondu 

knihovny lze vyřazovat pouze knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu knihovny a jejím úkolům, 

multiplikáty knihovních dokumentů, knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly být 

informačním pramenem. Rovněž stanoví podmínky, jak s vyřazenými dokumenty naložit a jak postupovat při rušení knihovny.

Významným bodem pro evidované knihovny je § 15 Podpora knihoven, který vyjmenovává výčet účelů, na které mohou být 

knihovnám poskytnuty účelové dotace z peněžních prostředků státního rozpočtu (např. zavádění nových technologií pro 

zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb, podpora propojení knihoven v síti, zpracování a zpřístupnění 

dokumentů do elektronické podoby, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí, zpřístupnění knihovních fondů 

pro občany se zdravotním postižením a jiné).

Knihovní zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002 – je tedy již deset let nejvýznamnějším platným legislativním dokumentem 

pro činnost knihoven.

Plný text knihovního zákona najdete v tištěné formě i elektronické verzi ve zpravodaji U nás č. 2 z roku 2002 (jsou tam i další 

články související s knihovním zákonem, prováděcí vyhláškou a evidencí knihoven). V tištěné Sbírce zákonů – jako zákon č. 

257/2001 – částka 98, s. 5683-5688.

Pohled pátý – prováděcí vyhlášky, vládní nařízení a usnesení, metodické pokyny



Některé činnosti a funkce související s činností knihoven a navazující na knihovní zákon podrobněji popisují resortní vyhlášky, 

vládní nařízení a metodické pokyny Ministerstva kultury:

- Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., 
knihovního zákona – podrobněji popisuje meziknihovní a mezinárodní knihovní služby, podrobnosti o vedení evidence 

knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu. Nahrazuje dosavadní směrnici č. 10 Ministerstva 

kultury ČSR z roku 1969, o evidenci a revizi fondů v knihovnách.

Text prováděcí vyhlášky podobně jako knihovní zákon najdete rovněž ve zpravodaji U nás č. 2/2002, ve Sbírce zákonů – č. 

88/2002 – částka 39, s. 1843-1844.

- Usnesení vlády ČR ze dne 16. ledna 2002 č. 68, o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí 
knihoven,
a Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území 
České republiky.
Krajské a jimi pověřené knihovny realizují obsah regionálních funkcí – tj. vybrané činnosti jako pomoc knihovnám, zejména 

knihovnám obcí za dotační podpory kraje.

Články o regionálních funkcích jsou k dispozici ve zpravodaji U nás č. 2 z roku 2003.

- Nařízení vlády ČR ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na 
podporu knihoven s účinností od 1. července 2002.

- Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb
poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky ze dne 11. 11. 2011 

nahrazuje původní metodický pokyn ze dne 31. 3. 2005.

Uvádí indikátory, tj. základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro poskytování veřejných knihovnických a informačních 

služeb ve veřejných knihovnách, vychází z mezinárodních platných pravidel. Má formu doporučení a je motivačním nástrojem 

pro zvyšování kvality služeb a nástrojem možného srovnávání knihoven stejných velikostních kategorií. Hodnoceny jsou 

parametry související s dostupností knihoven (provozní doba, umístění knihovny v obci, plocha určená pro uživatele, studijní 

místa, počítačové stanice, prezentace knihovny na webu, elektronický katalog knihovny na internetu, měření spokojenosti 

uživatelů atd.).

Znění novelizovaného metodického pokynu ke standardu veřejných knihovnických a informačních služeb přináší časopis 

Čtenář č. 1/2012, s. 18-23, a článek s praktickými příklady byl uveden ve zpravodaji U nás č. 4/2011, s. 33-36.

Pohled šestý – koncepce a vize

Prvním koncepčním materiálem, který určoval směr vývoje knihovnictví, byla Koncepce rozvoje knihoven v České 
republice na léta 2004 až 2010 (usnesení vlády ČR ze dne 7. 7. 2004 č. 697).

          V průběhu roku 2011 se scházely odborné pracovní skupiny, aby se zamyslely nad novou koncepcí rozvoje knihoven na 

dalších pět let. Ke konci roku po meziresortním připomínkovém řízení byl dokument nově jmenovanou ministryní kultury 

předložen vládě a schválen jako usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 č. 28, o Koncepci rozvoje 
knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020.

Koncepce vymezuje šest základních oblastí: Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví, 

Přístup k informačním zdrojům a službám knihoven, Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti, Rovný přístup ke službám 

knihoven, Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven, Rozvoj lidských zdrojů.

Součástí koncepce jsou i informace o průběhu Projektu internetizace knihoven (PIK), který je v knihovnách 

realizován od roku 2004 a s cíli koncepce úzce souvisí. Internetové připojení je kromě vyhledávání informací na internetu 

využíváno pro zpřístupnění online katalogů a dalších internetových služeb uživatelům knihoven ze vzdálených míst 24 hodin 

denně a také pro fungování regionálních automatizovaných knihovních systémů. Koncepce zajišťuje pokračování tohoto 

projektu.

          Kvalitní a pohodlné knihovnické a informační služby díky využívání moderních technologií mají být přístupny 24 hodin 

denně, sedm dní v týdnu.

          A jaká je vize? – Budou v roce 2016 platit slova: 

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně 

spokojeným a motivovaným personálem nebo v pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv 

denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu.“

Všechny texty psané kurzívou jsou převzaty z originálních textů legislativních dokumentů.

Veškeré platné legislativní dokumenty pro knihovny i související právní předpisy najdete na webu Národní knihovny ČR –

portál Informace pro knihovny http://knihovnam.nkp.cz v oddíle Legislativa, doporučení, standardy.
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