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Knihovny, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby stanovené knihovním zákonem, jsou vedeny 

v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR.

Hlavní důvody, proč má být knihovna zapsána do evidence:

- evidované knihovny mají možnost žádat dotaci z peněžních prostředků státního rozpočtu a využívat služby na základě 

regionálních funkcí knihoven,

- evidované knihovny mohou při revizi knihovních fondů využít výjimky ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 

postupovat podle předpisů knihovního zákona,

- za evidované knihovny sjednává Národní knihovna ČR smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje 

knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl podle zákona č. 

121/2000 Sb. (autorský zákon).

Evidence knihovny je jednorázový akt. Kromě písemné žádosti je třeba přiložit aktuální knihovní řád a zřizovací listinu (statut). 

V případě obecních knihoven bez právní subjektivity se místo statutu podává prohlášení provozovatele o provozování 

knihovny. Zašle se na adresu Ministerstva kultury – odbor literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

Pokud jeden provozovatel zřizuje více knihoven, podává potom za každou knihovnu samostatnou žádost. Proces 

evidence probíhá zdarma.

            Knihovna je povinna poskytovat všechny služby uvedené v § 4 knihovního zákona a Ministerstvo kultury v rámci své 

kontrolní činnosti může ve vybraných knihovnách ověřovat správné poskytování knihovnických a informačních služeb.

            Pobočka knihovny (městské i obecní) nemusí být zvlášť evidována, zvláště když služby poskytuje v omezené míře. 

Skutečnost několika knihovnických lokálně vyčleněných pracovišť pak musí být zmíněna v dokumentech knihovny.

            Každá zaevidovaná knihovna má povinnost informovat o podstatných změnách údajů v evidenci knihoven do 30 dnů 

ode dne, kdy ke změně došlo (např. převod knihovny na pobočku, zrušení knihovny, změna názvu při přejmenování 

knihovny…). Změny se zasílají písemně, podle potřeby se přikládá aktualizovaný knihovní řád a zřizovací listina. Při 

korespondenci je nutné uvádět přidělené evidenční číslo knihovny. To se také povinně uvádí v žádostech o dotace. Záznam 

v evidenci je formou identifikace knihovny. Průběžné aktualizace knihovních řádů (např. běžné změny nebo rozšíření výpůjční 

doby) se na Ministerstvo kultury neposílají.

Kontaktní osobou pro evidenci knihoven je Mgr. Michal Fojtík, tel. 257 085 357, e-mail: michal.fojtik@mkcr.cz . Na 

webové adrese http://www.mkcr.cz (oddíl Literatura a knihovny) jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty a aktualizované 

podmínky evidence knihoven z roku 2008.

            Evidence knihoven souvisí s knihovním zákonem – následující tabulka ukazuje, že většina knihoven se evidovala 

v prvních dvou letech platnosti nového knihovního zákona, tj. v letech 2002 a 2003. V dalších letech se do evidence hlásily již 

jen jednotlivé knihovny – nově vzniklé a některé odborné knihovny.

            Mezi evidované knihovny a příjemce regionálních služeb patří i knihovny se specializovanými fondy (odborné 

knihovny). V Královéhradeckém kraji jsou to následující pracoviště:

Muzejní knihovny:



Knihovna Městského muzea-Dvůr Králové nad Labem, ev. č. 5409/2003

Muzeum východních Čech - Společenskovědní knihovna - Hradec Králové ev. č. 4716/2003

Muzeum východních Čech –Přírodovědecká knihovna – Hradec Králové, ev. č. 4841/2004

Knihovna Městského muzea v Jaroměři, ev. č. 6264/2006

Knihovna Regionálního muzea a galerie – Jičín, ev. č. 5377/2003

Knihovna Regionálního muzea v Náchodě, ev. č. 5628/2003

Knihovna Městského muzea – Nová Paka, ev. č. 6239/2006

Knihovna Muzea a galerie Orlických hor – Rychnov n. Kn., ev. č. 3545/2003

Knihovna Muzea Podkrkonoší – Trutnov, ev. č. 3151/2002

Knihovna při Městském muzeu a galerii Julie W. Mezerové – Úpice, ev. č. 5301/2003

Správa Krkonošského národního parku. Krkonošské muzeum. Knihovna – Vrchlabí,

ev. č. 4003/2003

Odborné knihovny:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský. Knihovna – Holovousy, ev. č. 3925/2003

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Výzkumná stanice-knihovna – Opočno, ev. č. 2185/2002

Knihovny vysokých škol:
Univerzitní knihovna – Univerzita Hradec Králové, ev. č. 803/2002

Lékařská knihovna Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice – Hradec Králové, ev. č. 3155/2002

Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty UK – Hradec Králové, ev. č. 3498/2003

Vědecká knihovna – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany – Hradec Králové, ev. č. 4079/2003

Lékařské knihovny:
Odborná knihovna. Oblastní nemocnice – Náchod, ev. č. 2121/2002

Lékařská knihovna. Oblastní nemocnice – Rychnov n. Kn., ev. č. 4632/2003

Školní knihovny základních a středních škol:
Školní knihovna při Základní škole Komenského – Trutnov, ev. č. 5720/2004

Školní knihovna Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy – Hradec Králové, ev. č. 2849/2002

Knihovny v pobočkách Státního oblastního archivu v Zámrsku:
Knihovna Státního okresního archivu – Hradec Králové, ev. č. 4778/2003

Knihovna Státního okresního archivu – Jičín, ev. č. 5378/2003

Knihovna Státního okresního archivu – Náchod, ev. č. 4715/2003

Další knihovny:
Knihovna Krajského soudu – Hradec Králové, ev. č. 4141/2003

Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého – Hradec Králové, ev. č. 6331/2007

Knihovna občanského sdružení Nový les v Kuksu, ev. č. 6267/2006

Národní památkový ústav, pracoviště Jaroměř-Josefov, ev. č. 6369/2008

 Nejnižší evidenční číslo 21/2002 v Královéhradeckém kraji má Místní knihovna Bernartice na Trutnovsku. Nejvyšší číslo –

6449 – bylo přiděleno Obecní knihovně v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku.

 Víme, že existují ještě další knihovnická pracoviště, která zaevidována nejsou – jako například Knihovna Muzea Boženy 

Němcové v České Skalici, Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové, Knihovna Střední průmyslové školy v Novém 

Městě nad Metují, Knihovna Střední odborné školy Hradební v Hradci Králové, Knihovna České lesnické akademie v Trutnově 

a další – pokud jejich služby jsou v souladu s ustanoveními knihovního zákona, evidenci nic nebrání. Specifika zaměření 

knihovny se mohou objasnit v knihovním řádu konkrétní knihovny nebo informačního střediska.
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