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Obce a knihovny           
Pavel Mertlík           

 
     Nevím, kdo kdy přišel na to, že symbolem každé vesnice je kostel, škola a hospoda, a 
zapomněl na obecní knihovnu, která byla také všude. Školy z venkova mizí, kostely se 
leckde otvírají jen příležitostně a hospody mimo turistické trasy také zrovna nepulsují 
čilým životem, a tak logicky vyvstává otázka, jakou budoucnost budou mít obecní 
knihovny. Současný knihovní zákon už obcím nenařizuje mít veřejnou knihovnu, dokonce 
podmínky pro jejich provoz poněkud ztížil, ale knihovny z obcí masově nemizí. V našem 
kraji je evidováno 391 obecních a městských knihoven. 
 
      Velkou předností knihovnictví jako oboru je jeho zákon z roku 2001. Na rozdíl od 
jiných je stručný a jasný, před jeho tvůrci je nutno smeknout. Vymezuje úlohu a úkoly 
knihoven, ale zároveň stanovuje i jejich vzájemně provázaný systém. To považuji za velmi 
významné. Stejně tak je dobré, že Ministerstvo kultury vydalo metodický pokyn k 
vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. Každý provozovatel 
knihovny tak má k ruce vodítko, podle kterého může upravit její provoz. Důležitá je i 
finanční pomoc, ke které se stát příslušnými ustanoveními zákona prakticky zavázal. 
Navíc vláda schválila Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 - 2010. Žádný jiný 
obor na úseku kultury nemá stanovena pravidla tak jasná a všeobecně přijímaná.  
 
      Významná je také finanční pomoc krajů, které financují regionální funkce vykonávané 
krajskou a dalšími pověřenými knihovnami. Královéhradecký kraj v letošním roce na tyto 
účely poskytne 10 miliónů korun. V jejich rámci pak čtenáři nejspíše ocení existenci 
výměnných souborů knihovních dokumentů, které spravuje šest pověřených knihoven. 
Bez nich by malé obecní knihovny nemohly držet krok s poptávkou po současné knižní 
produkci. Pouze je škoda, že většina obcí našeho kraje téměř rezignovala na doplňování 
vlastního knihovního fondu, na druhé straně však existují i obce, které finančně přispívají 
na nákup knih do výměnných souborů. Provoz knihovny samozřejmě něco stojí i bez 
nákupu knih, ale v rámci rozpočtu i malé obce to jsou náklady přijatelné. Knihovna, má-li k 
tomu dostatečné prostory, pak nezřídka slouží jako místo setkávání a stává se malým 
kulturním centrem obce. Dokonce si myslím, že náležitě vzdělaný knihovník se může stát 
pro obec autoritou, jakou kdysi býval místní kantor. Podle stavu knihovny lze ostatně 
usuzovat i na stav kultury v obci či ve městě. Městské plně profesionalizované knihovny 
poskytují své služby v mnohem větším rozsahu, okruh jejich uživatelů je hodně široký. I v 
jejich případě platí, že jsou centrem kultury a vzdělávání, jsou však také vystaveny zdravé 
konkurenci ostatních kulturních zařízení města.  
 
      Královéhradecký kraj připravil a uskutečnil v minulých letech projekt internetizace 
knihoven, který byl z rozhodující části financován z prostředků EU. Při následné kontrole 
účinnosti tohoto projektu na začátku letošního roku jsme byli velmi mile překvapeni 
především pěkným prostředím navštívených knihoven i tím, jak jsou nainstalované 
počítačové stanice využívány. Rozdíly ve vybavení knihoven se pochopitelně také našly. 
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Projekt internetizace byl zaměřen na splnění zákonné podmínky mít k dispozici internet a 
umožnit k němu přístup uživatelům knihovny. Tato podmínka měla být splněna koncem 
roku 2007. Jsou knihovny, které i přes tuto nabídnutou pomoc přístup k internetu nemají, 
a tudíž ho svým uživatelům nemohou nabídnout. Je to ke škodě občanů obce, i přes 
občasná tvrzení, že internet je pro mnohé dostupný jinými způsoby. Rád bych to ukázal 
na jednom příkladě. Od příštího roku se bude moci o různé finanční dotace z grantových 
programů kraje žádat pouze prostřednictvím elektronické komunikace. Při tomto 
rozhodnutí se kromě jiného vycházelo z předpokladů, že když někdo nemá k elektronické 
poště přístup doma, najde ho v obecní knihovně. A navíc mu tam ještě odborně pomohou. 
Naštěstí knihoven bez internetu je v našem kraji pouhých čtyřicet a většina z nich hledá 
přijatelný způsob (spojení s jinou knihovnou, zpřístupnění internetu například na obecním 
úřadě apod.), jak problém vyřešit. V případech, kdy příslušná obce dostatek odpovědnosti 
v této věci neprojeví, může Ministerstvo kultury knihovnu bez internetu vyloučit z evidence 
knihoven. Postižená knihovna sice může nadále působit jako knihovna, ale už nebude mít 
nárok na případnou finanční podporu ze státního rozpočtu. Největší dopad by ovšem mělo 
vyloučení z okruhu příjemců výše zmíněných regionálních služeb a především konec 
využívání výměnných souborů.  
 
      Regionální služby knihoven jsou plně hrazeny z rozpočtu kraje, je proto namístě, aby 
správce krajského rozpočtu zvažoval, zda výhody mají požívat i ti, kteří neplní zákonné 
podmínky. Samozřejmě může rozhodnout, že i tyto knihovny budou nadále příjemci 
pomoci, protože bude mít ohled především na jejich uživatele a čtenáře. Bude to ale 
spravedlivé vůči všem ostatním knihovnám, které tuto podmínku splnily? Záležitost je 
předmětem diskuse ve většině krajů, a zvláště tam, kde je počet knihoven bez internetu 
mnohem větší. O problému byl v květnu informován výbor pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s tím, že konečné stanovisko a doporučení pro 
příští rok zaujme v září.  
 
      Zřizováním a provozováním veřejných knihoven naplňují obce a města příslušný 
paragraf zákona o obcích, který praví, že "obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a 
o potřeby svých občanů". Rád bych se v této souvislosti ještě dotkl právní stránky věci. V 
obcích jsou veřejné knihovny bez právní subjektivity, jejichž provoz je zajišťován 
dobrovolníky pracujícími na částečný pracovní úvazek nebo smlouvu o činnosti. 
Odpovědnost pak nese starosta. Ve městech mají knihovny podobu různě samostatných 
organizací. Nejsou li organizační složkou města, pak ve všech ostatních případech mají 
právní subjektivitu a z toho plynoucí odpovědnost. Před několika lety se vedly na 
nejrůznějších úrovních veřejné správy diskuse o budoucnosti příspěvkových organizací. 
Byly považovány svou formou a finanční závislostí na zřizovateli za překonané a pro 
budoucnost málo vhodné. Jenže čas plyne a jejich transformace zákonnou cestou se 
zřejmě nepřipravuje. Naopak připravovaná novela zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů jejich postavení ještě upevňuje. Některé knihovny v minulosti přešly 
na formu obecně prospěšné společnosti. Ta je v současné době preferována především 
tam, kde je vhodné či potřebné získat dalšího partnera ke spolufinancování provozu. 
Máme v kraji ovšem i městskou knihovnu, která funguje jako součást obchodní 
společnosti s ručením omezeným. Při posuzování případných předností jednotlivých 
právních forem pro poskytování veřejných knihovnicko informačních služeb je nutné 
vycházet především ze skutečnosti, že tyto služby se poskytují bezplatně. Výše vlastních 
výnosů oproti nákladům je prakticky zanedbatelná, pokud knihovna nemá příjmy z jiných 
služeb nebo z pronájmů. Město vždy bude muset provoz knihovny finančně dotovat. 
Daňové a účetní podmínky jsou zhruba pro všechny typy organizací stejné, významný 
rozdíl lze ovšem najít v řídících mechanismech mezi zřizovatelem či zakladatelem a 
knihovnou. Oboustrannou předností zejména u větších organizací může být existence 
správní a dozorčí rady, jak je mají obecně prospěšné organizace. Samozřejmě za 
předpokladu, že jsou oba orgány funkční a dostatečné odpovědné. Naproti tomu u 
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příspěvkové organizace vykonává zřizovatel svůj vliv na chod organizace zpravidla jen 
prostřednictvím rozpočtu. Je to dostatečné, existuje-li také vzájemně se respektující vztah 
mezi orgány města a vedením knihovny. Lze tudíž shrnout, že typ organizace 
nepředstavuje pro provoz veřejné knihovny zásadní problém, v konkrétních případech 
hrají při jeho volbě roli i jiné faktory, například tradice nebo naopak snaha o nové způsoby 
řízení veřejné správy. 
 
      Závěrem lze připomenout, že knihovnám a celému knihovnickému oboru se v našem 
kraji daří velmi slušně. Je to vedle všech obcí a měst zásluha i Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. Ze zákona je garantem regionálních funkcí se širokou škálou 
pomoci všem knihovnám a je jistě potěšitelné, že rozsahem těchto služeb patří náš kraj 
mezí tři nejlepší v republice. Krajská knihovna zpracovala také Koncepci rozvoje a 
spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období let 2003-2005 s výhledem do 
roku 2008. Příští rok bude nutné výsledky koncepce vyhodnotit a připravit výhled nový. K 
posouzení stávající situace a návrhu dalších kroků poslouží rozbor dosažených standardů 
v rámci kraje a případně republiky. Jsem přesvědčen, že se republikového srovnání 
obávat nemusíme. 
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