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1 Úvod – základní údaje za rok 2014 
 
 
V roce 2014 dostala knihovna od svého zřizovatele příspěvek na činnost ve výši 13 000 000,- Kč, na 
knihovní fondy jsme vynaložili 2 497 897 (43,18 Kč na obyvatele). Příjmy z vlastní činnosti byly 1 412 627 ,- 
Kč. Z jiných zdrojů knihovna obdržela částku 1 791 000,-Kč na zajištění regionální funkce, 12 000,- Kč na 
nákup dokumentů pro zvukovou knihovnu.  
Z investičních výdajů byla spolufinancovaná rekonstrukce části prostor Knihovna sklad, vzniklo nové 
bezbariérové pracoviště pro oddělení nákupu a zpracování a byly  nainstalovány dva biblioboxy před 
pobočky Kylešovice a Olomoucká. Před hlavní budovu byl umístěn další bibliobox, neboť stávající bibliobox 
nedostačuje na vrácení knih u hlavní budovy. Byly realizovány všechny naplánované akce v rámci oprav a 
údržby svěřených prostor.  
V knihovně se v roce 2014 zaregistrovalo 8 608 čtenářů (14.9 % z počtu obyvatel),  z toho 1 993  čtenářů  do 
15 let (23.2 % z celkového počtu registrovaných uživatelů). V roce 2014 navštívilo knihovnu 426 017 
uživatelů, z toho  201 959 byly fyzických návštěv  čtenářů, z toho 167 439  uživatelů navštívilo provozy 
knihovny za účelem výhradně půjčovních služeb.  
 
 

Srovnání počtu čtenářů a výpůjček s demografickými údaji za 5 let 
 

Rok 
Počet 

obyvatel 
Registrovaní 

čtenáři 
% čtenářů z 

obyvatel 
z toho do 15 

let 
% z počtu 

reg. čtenářů 
Výpůjčky 
celkem 

z toho 
periodik 

2010 59 564 9 471 15.90 2 245 23.7 533 547 99 678 

2011 59 223 9 531 16.09 2 147 22.5 542 625 95 417 

2012 58 151 9 197 15.82 2 091 22.7 539 702 89 540 

2013 58 020 8 825 15.21 2 057 23.3 542 911 80 062 

2014 57 863 8 608 14.9 1 993 23.2 543 209 78 279 

 
 
Čtenáři si v knihovně v roce 2014 půjčili  543 209 dokumentů (63.1 svazků /na registrovaného čtenáře). Proti 
roku 2013 jsme zaznamenali mírný nárůst výpůjček.  
Stále znatelně se projevuje nepříznivá ekonomická situace v regionu, kdy se v rodinách obnovuje pouze 
jedna průkazka, na kterou se půjčují knihy. Ve městě Opavě také klesá počet obyvatel i počet dětí do 15 let. 
V Opavě může jednou zaregistrovaný čtenář navštěvovat všechny provozy bez další nutné registrace. Více 
než 61.9% registrovaných čtenářů aktivně využívá tuto možnost a navštěvuje více než jedno pracoviště 
knihovny. Celkově bylo v roce 2014 na všech odděleních evidováno 14 211 čtenářů.  

 
1.1 Počet poboček KPBO 

 
Hlavní budova, Nádražní okruh 27:                                                   Pobočky: 
Oddělení pro dospělé čtenáře      Pobočka Opava Kateřinky                                                                
Oddělení pro děti a mládež      Pobočka Opava Olomoucká 
Studovna        Pobočka Opava Kylešovice                
Multimediální studovna a veřejný internet  
Mediatéka + zvuková knihovna 
Místní knihovny: Opava Komárov, Opava Milostovice, Opava Suché Lazce, Opava Malé Hoštice, Opava 
Vávrovice. 
KZ minoritský klášter není ve správě knihovny. K 31. prosinci 2013 ukončila naše organizace správu 
Kulturního zařízení minoritský klášter. Objekt knihovna neprovozuje z důvodu navrácení v rámci církevních 
restitucí. Uzavření tohoto provozu se podepsalo na příjmech krátkodobých pronájmů i návštěvnosti akcí 
sálů, které provozujeme. 

 
2 Služby čtenářům 

 
 
Knihovna poskytovala kromě základních knihovnických služeb další aktivity: referenční služby, kopírovací 
služby, veřejný přístup na Internet a služby pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. 
V roce 2014 byly pracovní úvazky v provozech knihovny 32,20 pracovníků (v roce 2013 včetně KZ 
Minoritský klášter 34,09 pracovníka). Půjčovní doba je na některých odděleních koncipována tak, aby 
se dala pracoviště pokrýt pouze jedním úvazkem. Registrovaní návštěvníci mají také zdarma přístup do 
všech provozů knihovny (oddělení a pobočky) a na internet, který kromě hlavní budovy je k dispozici i na 
všech pobočkách. V roce 2014 pokračoval nábor žáků 1. tříd v rámci akce Pasování prvňáčků, ovšem za 
splnění povinné registrace ze strany zákonných zástupců.  
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2.1 Rozbor statistických ukazatelů 
 

V roce 2014 bylo v knihovně zaregistrováno 8 608 čtenářů. 
 

Srovnání registrovaných uživatelů 2013 - 2014 
 

knihovna 
rok 2013 

z toho 
rok 2014 

z toho rozdíl 
reg. čtenáři reg. čtenáři 

Hlavní budova 5 661   5 348   -313 

dospělé+studovna   4 161   3 961  

dětské   1 241   1 137  

mediatéka   95   98  

internet   96   93  

zvuková knihovna   68   59  

Kateřinky 1 645   1 666   21 

Kylešovice 627   662   35 

Olomoucká 688   735   47 

knihovny MLK 205   197   -8 

celkem 8 826   8 608   -218 

 
Nejdůležitějším hlediskem je návštěvnost knihovny, kde sledujeme četnost návštěv registrovaných uživatelů. 

 
Srovnání fyzických návštěv půjčoven knihovny v letech 2013 - 2014 

 

knihovna 
rok 2013 

z toho 
rok 2014 

z toho rozdíl 
návštěvníci návštěvníci 

Hlavní budova 93 000   98 173   +5 173 

dospělé+studovna   58 238  60 238  

dětské   22 003  24 206  

mediatéka   4 535  4 993  

internet   7 652   8 269  

zvuková knihovna   435  467  

Kateřinky 30 019   30 828   +809 

Kylešovice 10 958   11 261   +303 

Olomoucká 11 641   12 697   +1056 

knihovny MLK 2 127   2 865   +738 

celkem 147 745   155 824  +8 079 
 

 
12 077 uživatelů využilo služeb veřejného internetu, 11 193 navštívilo kulturně výchovné akce, 11 250 se 
zúčastnilo vzdělávacích akcí. 224 058 návštěvníků využilo elektronických a webových služeb knihovny. 
Čtenáři začali tuto službu využívat ve větší míře díky své lepší adaptabilitě na nové technologie. K dispozici 
mají dva typy virtuálních katalogů, ve kterých mohou hledat v katalogu knihovny, prodlužovat si výpůjčky, 
rezervovat knihy, hodnotit četbu apod. V roce 2014 byla pro majitele chytrých telefonů a tabletů k dispozici i 
služba stahování elektronických výpůjček z projektu E-reading. Knihovna se svými elektronickými službami 
blíží ke standardu 7/24 (7dní v týdnu, 24 hodin denně). I přes klesající počet registrovaných čtenářů si 
v rámci MS kraje v porovnání se srovnatelnými knihovnami vedeme velmi dobře. 
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Rozbor návštěvnosti v roce 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2 Výpůjčky 
 
Stejně jako v roce 2013 jsme i v roce 2014 zaznamenali mírný nárůst výpůjček, který lze připsat 
systematické profilaci knihovních fondů, aktualizaci skladby odebíraných periodik, aktualizaci fondu naučné 
literatury, duplikaci fondů v oblasti maturitní četby.  
 

Srovnání výpůjček v letech 2013 - 2014 
 

knihovna rok 2013 z toho rok 2014 z toho rozdíl 

Hlavní budova 300 894  299 598  -1 296 

Dospělé + studovna    220 243  220 584  

Dětské     62 087  60 638  

Mediatéka       9 817  8 361  

Zvuková knihovna       8 747  10 015  

Kateřinky 117 042  106 875  -10 167 

Kylešovice 59 040  61 478  +2 438 

Olomoucká 57 915  67 386  +9 471 

knihovny MLK 8 020  7 838  -182 

celkem 542 911  543 175  +264 

 
2.3 Vzdělávací a kulturně výchovná činnost 

 
Vzdělávací a kulturně výchovná činnost je nedílnou součástí činnosti práce Knihovny Petra Bezruče. 
Kulturně výchovné aktivity jsou zaměřovány na školní mládež jako nové potencionální čtenáře a na akce pro 
veřejnost, z kterých také získáváme nové uživatele.  
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2.3.1 Přehled nejvýznamnějších akcí 
 

Knihovna se zapojila v roce 2014 do těchto celorepublikových nebo krajských projektů: 
Škola naruby, Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem, Kniha pro prvňáčka, Březen měsíc knihy,  

Týden knihoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty knihovny: 
 
besedy + autorské čtení, přednášky pro veřejnost: 
přednáška a projekce Tomáše Černohouse: Odysea (1x) 
přednáška a projekce cestovatelů manželů Vackových: 
Jamajka – Afrika v Karibiku (1x) 
přednáška a projekce Velké šelmy (2x) 
přednáška cestovatele, horolezce Čestmíra Lukeše: Pákistán (1x)  
přednáška astronoma Radka Krause: Arabská astronomie (1x) 
autorské čtení spisovatelky Sáry Rejdové: Svět nenormálních (1x) 
přednáška manželů Figalových: Indie – jak ji neznáte (1x) 
beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem (2x) 
Otevření knihovny ve skanzenu v Malých Hošticích – dny otevřených dveří 
Dny evropského dědictví – prohlídka objektu MDKPB s výkladem 
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Výstavy: 
Hlavní budova: 
Petr “Lynxxi” Pavliska: Borneo 
Vladimír Žurek: Sportovní ozvěny 
Miroslav Ševčík: Všude žijí lidé – aneb – Indie cestou necestou 
Lucie Tydláčková: New York a jeho lidé 
Objektová instalace Bydlíme s knihou 
Výstava - Ovzduší v Opavě 
Velké šelmy 
Velká plátna – práce dětí ze ZŠ a MŠ při ZZ, Olomoucká ulice 
Inspirace knihou – výstava Dámského výtvarného klubu při SVČ 
Miroslav Ševčík: Tak zraje čas … 
Lukáš Láryš:  Šumava a jižní Morava 
Milan Mainuš: Sakrální památky Hradce n.M. 
Vánoční rozjímání – výstava ZUŠ Háj ve Sl. a Dámského  
výtvarného klubu 

 
 

 
 

Kateřinky: 
Ivo Hintz: Věže, věžičky 
František Ficek - Stará půda. Nebojte se Ostravy! 
Karel Jáchim: Toulky Opavou 
Okem reportéra – výstava Františka Maretha 
Výstava fotografií z cest MVDr. Radomíra Hynara 
Stará půda – nebojte se Ostravy – výstava fotografií  
Františka Ficka 
Forum Nová Karolína - výstava fotografií Františka Ficka 
Indie – fotografická výstava pana Miroslava Ševčíka 
Výstava výtvarných prací žáků MŠ a ZŠ při zdravotním  
zařízení v Opavě 
Podzimní výstava prací dětí MŠ Pekařská 
Zimní výstava prací dětí MŠ Šrámkova 
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Kylešovice: 
Společná výstava členů opavského fotoklubu 
Jiří Novák:  “Výběr z dosavadní tvorby” 
Lukáš Láry: Benátky 2014 
Milan Mainuš: Noční Opava Městské akce: 
Autorské čtení opavské spisovatelky Jany Richterové z knihy Zahrada 
 
Březen měsíc knihy: 
přednáška a projekce Petra Lynxxi Pavlisky: Borneo (1x) 
přednáška Pavla Kováře: Konflikty v partnerství ve světle východní filosofie (1x) 
Cestopisná přednáška MVDr. Radomíra Hynara: „Křížem krážem Ekvádorem a Galapágami aneb veterináři 
na cestách“ 
Maratón čtení 
Veřejné čtení pro ženy s herečkou opavského divadla Hanou Vaňkovou: „Dámská jízda aneb ženy na 
cestách 
 
 
Týden knihoven:   
Beseda pro děti se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 
Kyberšikana – beseda pro starší žáky ZŠ 
Maratón čtení 
setkání s cestovatelskou rodinou Márových: USA  
a Havaj (2x) 
 
Další akce: 
Zábavná středeční odpoledne pro školní družiny 
Malujeme s Ádou Dudkem 
Tvůrčí dílny TOPP s nakladatelstvím Anagram 
Vezmi knihu na prázdniny 
 
 
Projekty pro podporu čtení: 
Knížka pro prvňáčka – pasování prvňáčků 
Celorepublikový projekt „Lovci perel“ 
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Klub seniorů ( pobočka Kateřinky): 
Cestopisná přednáška MVDr. Radomíra Hynara: „Kostarika a Panama – Darién Gap“ 
Svatomartinské posezení – povídání o svatomartinských zvycích a tradicích s panem Tomášem Konečným 
Vítáme jaro - sváteční dopoledne s kulturním programem a ukázkami lidové tvořivosti 
Autorské čtení opavské spisovatelky Jany Richterové z knihy Zahrada 
 
Klub maminek ( pobočka Kateřinky): 
Cvičení s dětmi 
Maškarní ples 
Hrátky se zvířátky 
Vítáme jaro 
Den dětí 
Jede jede mašinka 
Veselá strašidýlka 
Vánoční výtvarné dílničky 
Dlouhodobé projekty knihovny a soutěže: 
Soutěž „Pověsti Jeseníků, Beskyd a Hradecka“ 
Soutěž „Opava v proměnách staletí“ 
 
O všech akcích informujeme na stránkách knihovny.  
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2.4 Činnost ústřední knihovny, jejích oddělení a poboček 
 

 
V této části bude stručně popsána základní činnost oddělení, zdůrazněna specifika činnosti oddělení a 
poboček.  Hlavní část kulturně výchovné činnosti v roce 2014 je směřována na nové čtenáře z řad mládeže, 
stranou nezůstávají akce zaměřené na dospělou populaci. Na generaci 55+ se zaměřuje Klub seniorů, i když 
účast na akcích není omezena striktně na tuto generaci.  Na maminky s dětmi je zaměřena činnost Klubu 
maminek. 
Pracovníci knihovny se zapojují do pravidelných celorepublikových akcí: Noc s Andersenem, Březen – měsíc 
čtenáře, Týden čtení a Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. K těmto akcím připravuje doprovodné 
programy pro školy i čtenáře. Knihovna dlouhodobě spolupracuje se základními školami. Podílí se na 
organizaci Dětského dne pod záštitou Magistrátu Města Opavy a akcích na podporu čtení v rámci opavských 
festivalů Bezručova Opava a Další břehy. 
 

2.4.1. Ústřední knihovna 
 
Dospělé oddělení 
Nabídka služeb dospělého oddělení vychází z požadavků uživatelů. Uživateli jsou jak studenti opavských 
škol a lidé v produktivním věku, kteří si průběžně doplňují své vzdělaní a své informační potřeby uspokojují 
prostřednictvím bohaté nabídky odborné literatury, tak i lidé hledající v knihovně četbu pro odpočinek 
a zábavu.  
Jádrem služeb je absenční půjčování různých typů dokumentů. Knihovní fond odborné literatury a beletrie 
o rozsahu 72 056 knihovních jednotek je z jedné poloviny čtenářům přístupný ve volném výběru, druhá 
polovina je umístěna v rozsáhlých skladech v suterénu budovy. Fond knih je dále doplněn téměř 6000 
brožurami, 627 elektronickými zdroji a 238 AV médii. Pracovníci dospělého oddělení jsou uživatelům 
nápomocni při orientaci v takto rozsáhlém knihovním fondu, vyhledávají dokumenty dle požadavků uživatelů, 
zodpovídají řadu bibliografických, faktografických a věcných dotazů.  
Další náplní práce v uplynulém roce byl přechod na novou verzi UDC-MDT. Tento univerzální, mezinárodně  
srozumitelný, selekční jazyk se v knihovně používá pro věcný popis dokumentů, a také pro stavění 
knihovních fondů. S přihlédnutím k potřebám KPBO byl ve spolupráci s ÚDZF vypracován nový seznam 
vybraných znaků MDT. Podle tohoto seznamu pak pracovníci opravovali neplatné znaky u fondu naučné 
literatury. V katalogu byl převeden a na knize opraven znak MDT u téměř 10 000 svazků.  
S aktualizací knihovního fondu souvisí nejen nákup nových, ale také vyřazování zastaralých a opotřebených 
knih. V uplynulém roce bylo takto vyřazeno 3000 svazků. Vyřazené knihy byly během letní sezony volně 
k dispozici návštěvníkům městského koupaliště v rámci akce nazvané Vezmi knihu na prázdniny.  
Pracovníci dospělého oddělení také zajišťují akvizici a katalogizaci fondu zvukové knihovny, který je 
zpřístupňován v oddělení Mediatéka a také fond AV médií pro oddělení regionálních a knihovnických služeb. 
Pro studenty, zejména prvních ročníků, opavských středních škol byly připraveny besedy zaměřené na 
seznámení se s knihovnou jako institucí, s jejími službami, knihovním fondem, a také na možnosti 
vyhledávání různých druhů dokumentů v katalozích a vyhledávačích volně přístupných prostřednictvím 
internetu s důrazem na dodržování citační etiky. 
Pro širokou opavskou veřejnost byly připraveny tři komentované prohlídky Městského domu kultury Petra 
Bezruče, který je významnou architektonickou památkou města.  
V prostorách dospělého oddělení bylo v uplynulém roce instalováno 5 výstav. Na počátku roku probíhala 
výstava hraček studentů Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. Netradiční návrhy hraček se setkaly 
s velkým ohlasem ze strany návštěvníků. Výstavou o Bohumilu Hrabalovi se dospělé oddělení připojilo 
k oslavám stého výročí narození tohoto významného českého prozaika. V letních měsících byla instalována 
výstava Sáčky s vůní dálek, exotiky a domova. Obsahem výstavy byly nejen čajové sáčky z různých koutů 
světa, ale také nádobí, samovary a vše co souvisí s přípravou a pitím oblíbeného nápoje. Podzimní výstava 
o Opavě byla příspěvkem k oslavám 790. výročí města. Poslední výstavou byla pohádková keramika z dílny 
paní Hany Pěchulové.  
 
Studovna 
Pracoviště studovna je nedílnou součástí dospělého oddělení. Služby poskytované ve studovně doplňují 
a  rozvíjejí nabídku služeb dospělého oddělení. Základem služeb je absenční a prezenční půjčování 
dokumentů, bibliograficko-informační služba, meziknihovní výpůjční služba (MVS), mezinárodní 
meziknihovní výpůjční služba (MMVS) a reprografická služba. 
Uživatelům je k dispozici knihovní fond o rozsahu 2085 svazků. Největší část fondu je tvořena odbornými 
monografiemi, slovníky a encyklopediemi. K dispozici je rovněž Sbírka zákonů a široká nabídka brožur 
a map.  
Podstatnou část výpůjček realizovaných na tomto oddělení představují výpůjčky periodik. Nabídka periodik 
je průběžně přizpůsobována potřebám uživatelů knihovny. Z celkového počtu 178 titulů periodik, které jsou 
ve studovně zpracovávány, je 8 titulů novin, 47 titulů pro dětské čtenáře a 26 odborných časopisů. Zbytek, 
tj. 97 titulů, představuje nabídka populárně naučných periodik. Z důvodu zvýšení poptávky po určitých 
titulech se v uplynulém roce přistoupilo k nákupu duplikátů u 6 nejpůjčovanějších časopisů.  
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13 titulů periodik je pracovníky studovny pravidelně excerpováno. V roce 2014 bylo zkatalogizováno 1425 
článků, z tohoto počtu se 377 článků týkalo regionu a osobností Opavska. Starší čísla vybraných periodik 
jsou archivována. 
Velmi žádanou službou je MVS. Pracovníci studovny zajišťují svým uživatelům výpůjčky dokumentů, které 
KPBO ve svém fondu nemá, tzv. pasivní MVS. V uplynulém roce bylo takto zprostředkováno 426 výpůjček. 
Z tohoto celkového počtu bylo 16 výpůjček realizováno zasláním fotokopie článku a 17 výpůjček připadá na 
MMVS. Ostatní výpůjčky byly zprostředkovány z fondů knihoven v ČR. Pracovníci studovny rovněž vyřizují 
požadavky MVS zaslané z jiných knihoven, tzv. aktivní MVS. V roce 2014 bylo z fondu KPBO vypůjčeno 
uživatelům jiných knihoven v ČR 591 dokumentů.  
Ve studovně jsou také katalogizovány brožury. V uplynulém roce bylo zkatalogizováno 366 brožur pro 
studovnu a dospělé oddělení a 129 brožur pro oddělení regionálních a knihovnických služeb.  
 
Oddělení pro děti a mládež 
Stav KF k 31. 12. 2014 je 32 293 svazků, počet odebíraných periodik byl v loňském roce 47 titulů. Oddělení 
pro děti a mládež poskytuje knihovnické služby čtenářům od 1 do 15 let. Služby jsou ale také ve velké míře 
využívány i uživateli staršího věku. Dětské oddělení se kromě základního půjčování knih zaměřuje na 
kulturně výchovnou a vzdělávací činnost, jejímž cílem je propagace a rozvoj čtenářství.  
Úzce spolupracujeme nejen s opavskými základními a mateřskými školami, ale pravidelně k nám dojíždějí 
základní a mateřské školy i z blízkého okolí. Pedagogové a žáci si mají možnost vybrat z připravených 
základních lekcí a tematických besed. Všechny jsou přizpůsobeny věku dětí a požadavkům učitelů. Celkem 
máme připraveno 15 témat (Čtvrtek, Lvice Elsa, Opava a blízké okolí atd.) a každý rok je rozšiřujeme o další. 
Besedy jsou provázeny čtením úryvků z knih, které se váží k danému povídání a dalšími tituly, v nichž 
naleznou odpovídající informace. Třídy základních škol mají velký zájem i o KKL, ve kterých získají všechny 
potřebné informace o knihovně a její organizaci. 
Pracovnice nezapomínají ani na školní družiny, které navštěvují oddělení pro děti a mládež v odpoledních 
hodinách. Pro ně jsou připravena zábavná povídání plná her, soutěží, křížovek, malování a čtení.  
Základní školy a školní družiny plně využívají možnosti pravidelné měsíční výměny knih nebo shromáždění 
více kusů stejného titulu pro školní četbu.  
Velmi kladnou odezvu měly po celý rok i „Výtvarné středy“, kdy spolu s dětmi vyrábíme různé výrobky 
z rozličných materiálů. Touto aktivitou se snažíme oslovit i děti, které nejsou návštěvníky knihovny.  
Jako každý rok i vloni jsme se zapojili do celorepublikové akce „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“. 
Ve školním roce 2013/2014  jsme přihlásili dvě 1. třídy ZŠ B. Němcové. Od února až do května byl pro ně 
každý měsíc připravený speciální program. Vše bylo ukončeno v měsíci červnu autorským čtením paní 
spisovatelky Lenky Rožnovské, která jim osobně tyto knihy předala. Nezapomínáme ale ani na ostatní 
prvňáky základních škol. Ti mohou navštívit dětské oddělení v cyklu 2 besed, ukončených pasováním 
jednotlivých prvňáčků na „Rytíře veselé abecedy“ pohádkovou postavičkou a mají možnost získat průkazku 
do konce druhé třídy zdarma.  
Oddělení se znovu připojilo i do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“ formou „ Středečního 
čtení dětem“ a již po čtvrté se zúčastnilo akce pořádané touto organizací s názvem: „Týden čtení“. 
Oblíbenou celoroční hrou našich čtenářů a čtenářek se stal projekt Knihovny města Hradce Králové 
s Univerzitou Hradce Králové a KDK SKIP 08 v rámci projektu Litera „Lovci perel“. Lovci si vybírali z knih 
označených perlorodkou, úspěšně odpovídali na otázky a jako odměnu za své správné odpovědi získali 
perličky. Pro velký počet jsme museli rozdělit skupiny dětí na mladší a starší kategorii. Při závěrečném 
ukončení jsme pro lovce kromě perliček, diplomů i malé pozornosti připravili setkání se známým ilustrátorem 
Adolfem Dudkem. Naše oddělení si vedlo výborně i v celkovém hodnocení, kdy z počtu 110 přihlášených 
knihoven jsme obsadili v počtu soutěžících za knihovnu 37. místo a v počtu správných odpovědí 19. místo. 
Pro čtenáře i žáky základních škol probíhaly dvě dlouhodobé soutěže. Na jaře jsme poznávali pověsti 
Jeseníků, Beskyd a Hradecka, soutěž jsme ukončili návštěvou zámku v Hradci nad Moravicí. Na podzim 
jsme putovali po našich zámcích a hradech za strašidly. Všechny výrobky z těchto soutěží byly vystaveny na 
našem oddělení. 
V uplynulém roce pokračovala dlouhodobá spolupráce se ZVaPŠ Opava. Měsíční výměny knih jsme spojili 
s besedami a proběhly jarní a podzimní výtvarné dílničky. Spolu s pedagogy jsme uskutečnili již 6. ročník 
Noci s Andersenem. A společný rok ukončilo setkání s Mikulášem, andělem a čertem. 
Již čtvrtým rokem intenzivně spolupracujeme s Charitou Opava a denním stacionářem Mraveneček. 
Dětské oddělení v loňském roce nabídlo školám setkání se Slavojem Rasczkou (Kyberšikana), Petrou 
Dvořákovou (Anorexie), cestovatelem Jiřím Márou (Amerika), Radanou Sladkou (U dědy Teodora) a 
ilustrátorem Adolfem Dudkem (vánoční setkání). Instalovalo výstavu s názvem: „Velké šelmy“, která byla 
spojena s besedou s panem Michalem Bojdou, tato akce probíhala ve spolupráci s pracovnicí ekologické 
výchovy z odboru školství. O všechny tyto přednášky byl velký zájem a měly obrovský ohlas mezi školáky i 
veřejností.  
Podílíme se na akcích probíhajících v knihovně v rámci opavských festivalů. Vedoucí dětského oddělení 
zastupuje knihovnu na koordinačních schůzkách pro přípravu Dne dětí na MMO. Organizujeme a 
připravujeme každoroční Noc s Andersenem. 
V roce 2014 probíhala aktualizace, údržba a oprava knihovního fondu a ve spolupráci s panem Frýbou jsme 
začali vydávat časopis pro děti s názvem: “Noviny skřítka Knihomílka“.  
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Součástí našeho oddělení je i dětský koutek, určený pro dopolední besedy, odpoledne družinám, 
maminkám, malým i velkým čtenářům. Koutek byl vybaven v roce 2014 třemi sedacími vaky. Slouží všem 
k odpočinku, čtení knih či prohlížení časopisů.  

 

Multimediální studovna a internet 

Internetová učebna je veřejně přístupné pracoviště, které je otevřeno 35 hodin týdně pro všechny 
registrované uživatele knihovny i veřejnost. Uživatelé zde mohou využívat internet nebo pracovat na 17 
počítačích, popř. na svých zařízeních připojených přes Wifi. Na všech počítačích je nainstalován balíček MS 
Office (Word,Excel, Power point) a Open office. Uživatelé si zde mohou vytvářet a tisknout dokumenty 
včetně výroby kroužkové vazby. Lze tisknout i barevné fotografie až do formátu A3, které lze rovněž 
laminovat. Ve středu, kdy je knihovna uzavřena, je tato studovna využívána k doškolování zaměstnanců 
knihovny, dobrovolných a profesionálních knihovníků okresu Opava nebo slouží k informační výchově 
studentů a žáků opavských škol i školských zařízení z nedalekých obcí. 
Pracovníci oddělení se, kromě obsluhy uživatelů studovny, starají také o veškerou výpočetní techniku 
knihovny, tisk čárových kódů, tiskové výstupy v Braillu pro zvukovou knihovnu, tvorbu a údržbu webových 
stránek a údržbu systému AKIS včetně servisu OPAC 2.0. Pracoviště funguje jako servisní středisko pro 
veřejné knihovny okresu Opava i další knihovny, které  užívají AKIS Clavius. Vedoucí pracovník studovny 
také zabezpečuje servis AKIS Clavius v rámci Opavy i okolí. Z další servisní činnosti je věnována pozornost 
kontrole a  doplňování jedinečných titulů v databázi, které vkládají knihovny REKS do centrální databáze. 
Kontroluje se harmonizace záhlaví s bází národních autorit, vytváří se plnohodnotný záznam v databázi 
KPBO. Důležitým krokem je i odstranění duplicit záznamů v centrální databázi. Analýza chyb  v katalogizaci 
Clavius  REKS  posloužila  jako podklad pro individuální školení knihovníků v rámci metodických návštěv. 
V loňském roce  se kontroly také zaměřily na analýzu záznamů dokumentů  a vlastní  převody na nový 
standard MARC21 s odbornými pracovníky knihovny. Na knihovnách byly prováděny kontroly integrity dat a 
řešeny analyzované nedostatky. Větší servisní a technické zásahy prováděné na obsluhovaných knihovnách  
 
jsou podrobně popsány v příloze Komentář k výkonu RF za rok 2014. 
 
 
Mediatéka a Zvuková knihovna  
Stav fondu k 31. 12. 2014: audiovizuální média 1424 dokumentů, 4952 hudebních nosičů, 7189 zvukových 
knih. Kromě půjčování audiovizuálních nosičů na DVD, Blu-ray, LP a CD se v oddělení věnujeme půjčování 
zvukových knih pro slabozraké, nevidomé a těžce tělesně postižené uživatele, kterým poskytujeme 
individuální pomoc při výběru četby. Nedílnou součástí našich služeb je i označování zvukových knih a 
ochranných obalů štítky, které jsou označeny Braillovým písmem. Tento způsob označení umožní našim 
uživatelům snadnější manipulaci s fondem. Pro klienty Charitního domu ve Vlaštovičkách připravujeme a 
dovážíme soubory zvukových knih. Pro žáky základních i středních škol provádí oddělení krátké seznámení 
s provozem mediatéky se zvláštním zřetelem na Zvukovou knihovnu a ukázky braillu a speciálních programů 
určených pro nevidomé a zrakově postižené uživatele oddělení. Průběžně byly aktualizovány seznamy DVD, 
Blu-ray, hudebních CD, žánrových seznamů vážné hudby a mluveného slova i zvukových knih. Pracovnice 
oddělení pravidelně přispívá do webového občasníku knihoven okresu Opava OKOO svými recenzemi. 
Podílí se na tvorbě autoritních záznamů z oblasti filmu a na údržbě klíčových slov. Oddělení se podílí na 
tržbách KPBO. Pracovnice katalogizuje elektronické a audiovizuální dokumenty, které vycházejí jako přílohy 
ke knihám a časopisům a audiovizuální dokumenty pro region. Oddělení je odpovědné za nákup zvukových 
knih, hudebních nosičů a zvukově obrazových dokumentů i za jejich odborné zpracování. 

 
 

2.4.2 Pobočka Kateřinky 
 

Knihovní fond pobočky k 31. 12. 2014 byl 38083 svazků. V roce 2014 se na pobočce odebíralo 57 titulů 
periodik. Největší městská pobočka poskytuje knihovnické služby obyvatelům největších opavských sídlišť a 
blízkého okolí. Pobočka se zaměřuje na práci s dětmi a seniory. Úzce spolupracuje s opavskými základními 
a mateřskými školami. Na besedy také dojíždějí žáci ze škol okolních obcí. Knihovna nabízí školám i 
školkám široké spektrum tematických besed, knihovnických lekcí a soutěží. S velkým ohlasem se setkala 
soutěž „Pověsti Jeseníků, Beskyd a Hradecka“, která proběhla ve spolupráci s dětským oddělením a 
Městskou knihovnou a informačním centrem v Hradci nad Moravicí. Odměnou byla pro soutěžící návštěva 
státního zámku Hradec nad Moravicí. S nemalým zájmem se setkala také soutěž „Opava v proměnách 
staletí“, kterou se knihovna přidala k oslavám 790. výročí založení města Opavy. 
I nadále pokračovala spolupráce s přípravnou třídou na ZŠ Šrámkova. Tradicí se také stala spolupráce se 
Základní školou pro tělesně postižené. Těmto dětem je knihovna představována interaktivní formou hrané 
pohádky. Ani v loňském roce pobočka nezapomněla na prvňáčky, pro které připravila zábavný program, 
jehož vyvrcholením bylo pasování na čtenáře knihovny. Akce se zúčastnilo celkem 250 žáků.  
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S velice kladnou odezvou se setkal Maratón čtení, který byl uspořádán v rámci Týdne knihoven a Března-
měsíce čtenářů. Starší děti společně s knihovnicemi četly knihy s vážnými i veselými příběhy stejně starých 
hrdinů, mladším byly předčítány nové knihy od českých spisovatelů (Pospíšilová, Rožnovská, Braunová…). 
Do projektu se zapojilo celkem 297dětí ze základních škol a 114 dětí z mateřských škol. Nabídku besed pro 
mateřské školy knihovna v roce 2014 rozšířila o maňáskové pohádky, na které velmi kladně reagují. 
Pobočka úspěšně pokračovala ve spolupráci se školními družinami. Knihovnice dětem připravovaly zábavná 
odpoledne plná vědomostních i pohybových soutěží. Běžnou praxí posledních let je nejen poskytování knih 
na společné čtení školám, ale také hromadné výměny knih pro volnočasovou četbu žáků. Knihovna v roce 
2014 uspořádala řadu besed se zajímavými hosty – MVDr. Radomírem Hynarem, Zuzanou Pospíšilovou 
nebo Adolfem Dudkem. Od roku 2014 pobočka spolupracuje s amatérským spolkem opavských fotografů 
SPOFA, jehož členové vystavují svá díla v jejich prostorách.  
Dále byla na pobočce instalována celá řada jiných výstav (výčet uveden v kapitole 2.3.1). Během letních 
prázdnin probíhala příprava besed a soutěží na nový školní rok. Pracovnice pobočky zajišťovaly také kulturní 
program na předvánoční Mikulášské besídce. Aktivně se zapojily do akcí, které probíhaly ve spolupráci s 
dětským oddělením na hlavní budově: Noc s Andersenem a Den dětí. 
V uplynulém roce knihovnice pokračovaly v informování veřejnosti o chystaných či již proběhlých akcích 
prostřednictvím regionálního tisku. Zároveň se podílejí na tvorbě elektronického časopisu Občasník 
knihoven okresu Opava. 
V roce 2014 probíhala aktualizace knihovního fondu, jeho údržba a ze skladu byly vyřazeny zastaralé a 
opotřebené svazky.  
 

Klub maminek 
Také v roce 2014 knihovnice připravovaly pro nejmenší čtenáře zábavná dopoledne v rámci Klubu maminek. 
Setkání se uskutečnilo celkem 9x. Přivítaly jsme mnoho nových členů, a tím pádem se změnilo věkové 
složení dětí, které měly mnohdy pouze 1 rok. Tato skutečnost byla zohledněna při přípravě programů 
(cvičitelka R. Švehlová, Karneval, Velikonoce, Podzimní strašidýlka, Mezinárodní den dětí a další). Celkem 
tyto akce navštívilo 182 účastníků. 
 
Klub seniorů  
Velké oblibě se rovněž těší setkávání dříve narozených v rámci Klubu seniorů. Také v roce 2014 se jich 
uskutečnila celá řada, např. Cestovatelská přednáška MVDr. R. Hynara, Svatomartinské posezení, apod. 
Akcí se zúčastnilo 110 návštěvníků. 
 

2.4.3 Pobočka Kylešovice 
 

Stav KF k 31. 12. 2014 činil 21.953 svazků knih. Loni si čtenáři měli možnost vybrat z 35 titulů periodik. 
Knihovna v Kylešovicích si nadále udržuje trend knihovny rodinného typu. Z věkových kategorií převažují 
děti do 15-ti let, dospělí od 30-ti do 39-ti let a věková kategorie dospělých od 50-ti let výše. Práce na 
pobočce je tedy velice různorodá a vyžaduje velkou přizpůsobivost nárokům těchto skupin čtenářů. 
Tematické složení fondu a jeho doplňování je spíše zaměřeno na beletrii, jež tvoří 90% výpůjček. 
Akce knihovny jsou zaměřeny na žáky nižšího stupně Základní školy v Kylešovicích. V loňském roce 
pobočku opakovaně navštívily i děti z mateřské školy na Vaníčkově ulici. Pro děti byly připraveny jak 
základní knihovnické lekce, tak i tematické besedy. I v roce 2014 se s ohlasem setkala akce „Veselá 
abeceda skřítka Knihomílka Čtivého“. Zpestřením besedy bylo, že tentokrát děti byly pasovány  
na čtenáře knihovny králem a královnou. Ohlas na tuto změnu byl velice kladný. Paní učitelky  
i vychovatelky pak přivítaly možnost pravidelné výměny knih.   
Na začátku roku 2014 došlo na pobočce v Kylešovicích k výměně všech regálů. Tato výměna umožnila 
přehlednější uložení knihovního fondu, který je nyní přístupnější i pro maminky s kočárky. 
V prostorách knihovny se pravidelně pořádají fotografické výstavy, které se těší velkému zájmu návštěvníků 
knihovny i široké veřejnosti. V loňském roce zde bylo instalováno pět tematicky i autorsky různorodých 
výstav. Někteří autoři zde vystavují pravidelně, ale zdejší ideální prostory lákají i nové fotografy. Před 
knihovnu byl umístěn Bibliobox pro snazší vrácení knih v době, kdy je knihovna uzavřena. 
 
 

2.4.4 Pobočka Olomoucká 
 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 byl 25 164 svazků, pobočka odebírá 41 titulů časopisů. Knihovna 
vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícím prostorovým podmínkám neprovádí rozsáhlé aktivity v oblasti KVČ. 
Proto ji navštěvují kromě běžných čtenářů a uživatelů pouze menší skupiny žáků Speciální ZŠ pro TP, MŠ 
Eliška a žáků ze ZŠ a MŠ při Zdrav. zařízení PL. Na knihovnické mini lekce zde byly děti z MŠ Srdíčko 
Zborovská a MŠ Mraveneček Olomoucká. I nadále pokračuje trend nárůstu uživatelů veřejného internetu  
a služeb kopírování dokumentů. Pobočka má nejstarší složení uživatelů, kterým se knihovnice snaží vyjít 
maximálně vstříc i donáškou knih z centrálních skladů knihovny, které pobočka nemá trvale z kapacitních 
důvodů umístěné ve svých prostorách. Neustálou estetizací prostředí, ale také reorganizací stavění knižního 
fondu se snažíme čtenářům a uživatelům zpříjemnit a zjednodušit pobyt v knihovně.  
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Ve spolupráci s oddělením katalogizace knihovnice profiluje knižní fond dle požadavků a dotazů čtenářů. Ke 
zpřístupnění služeb čtenářům přispěla v minulém roce také nově zavedená služba vracení knih do 
Biblioboxu, umístěném k budově pobočky.V loňském roce byla pobočka krátkodobě uzavřena z důvodu 
kompletní výměny knihovnických regálů. Při této příležitosti také došlo k masívní obnově knižního fondu 
naučné literatury, revizí brožur, vyřazení opotřebovaného fondu a nadále pokračuje plynulý přesun 
zastaralého fondu z půjčovny do skladů pobočky na HB tak, aby zde zůstávaly pouze nové, čtenářsky 
zajímavé a aktuální tituly. I v roce 2014 pokračoval trend nárůstu počtu čtenářů, počtu návštěvníků i počtu 
výpůjček. 

 
2.4.5 Oddělení regionálních a knihovnických služeb 

 
Stav fondu za region a středisko k 31. 12. 2014 byl 58 061 svazků. Z toho 44 490 svazků je pořízeno z 
finančních zdrojů Moravskoslezského kraje, počet odebíraných časopisů 10 titulů.  
V rámci své činnosti se pracovníci oddělení starají o 5 knihoven v městských částech Opavy. Byla zaškolena 
nová knihovnice v městské části Opava Komárov a v městské části Opava Milostovice půjčuje na 
přechodnou dobu knihovnice z MK Vávrovice.  
V září 2014 byla slavnostně otevřen v Malých Hošticích skanzen s místní knihovnou. Ta byla po mnoha 
letech přestěhována z nevyhovujících prostor ve škole do nově zrekonstruované budovy. Byla vybavena 
novým nábytkem, stávající knihovní fond byl aktualizován, doplněn, přebalen a přeznačen. 
V roce 2014 pokračovala revize fondu střediska a regionálních výměnných fondů na jednotlivých knihovnách 
střediska Opava.   
Oddělení vypomáhá v půjčovních službách při nemocnosti a zastupuje provozy Kylešovice a Olomoucká v 
rámci dovolených pracovníků.  
Vedoucí oddělení se organizačně podílí na kulturně výchovné činnosti pro veřejnost, korekci textů webových 
stránek i oficiálních materiálů knihovny. Oba pracovníci oddělení se aktivně zúčastňují všech projektů, se 
kterými knihovna působí na veřejnosti, Noc s Andersenem, Den opavských dětí apod.  
Pracovníci oddělení spravují a řídí profil knihovny na Facebooku, Twitteru a udržují další databáze knihovny, 
adresář knihoven, databázi elektronických služeb knihoven okresu, databázi vzdělávání zaměstnanců a 
další činnosti související se statistikou a výkaznictvím.  
Oddělení zajišťuje komplexně regionální služby viz příloha Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF za 
rok 2014. Organizuje vzdělávání pracovníků regionu i Knihovny P.B. viz dále v Závěrečné zprávě.  
 

2.5 Projekty knihovny 
 
Ze tří podaných projektů na MKČR v roce 2014 byly finančně pokryty 2 projekty. Z dotačního programu 
Knihovna 21. století jsme realizovali v roce 2014 projekt Rozvíjení fondu zvukových knih, bodových knih  
pro nevidomé, zrakově postižené i jinak hendikepované uživatele v  Knihovně Petra Bezruče v Opavě 
(12 000 Kč). Prostředky z MK ČR byly v souladu se zadávacími podmínkami použity na nákup zvukových 
knih z Knihovny a tiskárny K.E. Macana v Praze.  V rámci spoluúčasti jsme zakoupili zvukové knihy od 
dalších distributorů na knižním trhu. Naši uživatelé mají ve velké oblibě kromě produkce zvukových knih 
z  KTN i mluvené slovo a CD z jiných firem ( Čs. Rozhlas, Fermata, Audiostory). Nedílnou součástí našich 
služeb je i označování zvukových knih a ochranných obalů štítky, které jsou označeny Braillovým písmem. 
Tento způsob označení umožní našim uživatelům snadnější manipulaci s fondem. 
Druhým  úspěšným dotačním titulem byla dotace z prostředků Moravskoslezského kraje na zajištění výkonu 
regionálních funkcí ve výši 1 791 000  Kč ( více viz. příloha Komentář k výkonu RF za rok 2014). 

Knižní obálka: 
V roce 2014 se pokračovalo v dlouhodobém projektu Knižní obálka, který je zaměřen na vkládání obálek a 
anotací u nových i starších titulů. Zpracovávány jsou tituly z naučné literatury, beletrie i dětské literatury. 
Retrospektivně jsou dohledávány anotace i obálky do roku 2004, výjimečně i starší tituly. I nadále se tomuto 
projektu aktivně věnuje 5 knihovnic.  
    
Plné texty: 
Další aktivitou, která je ceněna uživateli, je propojení záznamů s plnými texty. Zde jsme vázáni autorským 
zákonem, proto v našich záznamech odkazujeme uživatele na jiné zdroje, tzv. volná díla, která  jsou 
zpracovávána digitálně velkými knihovnami a pro knihovny existuje možnost sdílení těchto textů. Proto i 
v roce 2014 pokračovalo propojování našich záznamů s tzv. volnými díly autorů, které umožní uživateli si 
stáhnout tento dokument v libovolném formátu. Současné publikace z nakladatelství Grada   a Akademie 
věd jsou doplňovány  odkazy na obsahy děl a ukázkami textu. Také tyto odkazy obohacují naše záznamy 
v rámci kooperace knihoven v projektu Souborný katalog ČR. 
 
E- reading: 
Na základě jednání profesního spolku Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Spolku SKAT byla 
uzavřena dohoda o půjčování elektronických knih registrovaným čtenářů. Od záři 2014 si mohou stáhnout na 
svá zařízení, chytré telefony nebo tablety s OS Android či IOS, elektronické knihy z našeho katalogu.  
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Vezmi knihu na prázdniny: 
Ve spolupráci s pracovníky opavského koupaliště byla umístěna do prostor šaten knihovnička s vyřazenými 
knihami a časopisy, které si mohli návštěvníci koupaliště zapůjčit nebo vzít. Služba se setkala s příznivým 
ohlasem veřejnosti.  

 

 
2.6 Ediční činnost 

 
Propagaci našich akcí s ohledem na finanční prostředky řešíme vlastními silami. Vyrábíme plakáty, 
nabídkové letáky, oslovujeme čtenáře, kteří souhlasí se zasíláním mailů o akcích. Spolupracujeme 
s univerzitou 3. věku na SU při propagaci vzájemných akcích, Obecním domem i Slezským divadlem 
a dalšími kulturními i vzdělávacími institucemi. Dále využíváme naše webové stránky, na Slezské univerzitě 
a na našich plochách v pobočkách. Veřejnost informujeme přes městský zpravodaj Hláska, regionální tisk, 
rozhlas či regionální TV vysílání. V roce 2014 ředitelka poskytla rozhovor do televize na téma Březen měsíc 
čtenářů. Akce březen měsíc knihy byly prezentovány v regionálním tisku a ředitelka knihovny hovořila o 
aktivitách pro vysílání TV studia Polar a TV Hlučínsko.  
Z moderních technologií používáme pro propagaci web knihovny, Facebook a Twitter. Webové stránky 
knihovny jsou aktualizovány 2x-3x týdně. 
Knihovna vydává elektronický časopis Občasník knihoven okresu Opava zaměřený na problematiku 
veřejných knihoven ( 3x ročně). Ve druhém pololetí 2014 začal vycházet časopis pro děti Noviny skřítka 
Knihomílka, které lze stáhnout z našeho webu.  
 
 

 
2.7 Vzdělávací, přednášková a školící činnost pro zaměstnance 

 
Dle knihovnických standardů by měly pracovníci s plným úvazkem v profesionální knihovně absolvovat 48  
hodin vzdělávání. Pro pracovníky připravujeme vlastní školení nebo využíváme školení organizované 
Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě nebo Unií zaměstnavatelských svazů. Pracovníci se 
vzdělávají také formou e-learningu. I když je nabídka školení velmi pestrá, s ohledem na zajištění chodu 
půjčoven můžeme navštěvovat pouze školení ve středy. V půjčovní dny může knihovna vysílat pouze 
jednotlivce. 

 
Vzdělávání pracovníků v roce 2014 (34 akcí  - 76 účastníků) 
 

Ostrava - Změny v katalogizačních pravidlech  
Opava - Konference Kniha v 21. století   
Zlín - Aktuální trendy v současné literatuře pro děti  
Ostrava - Nový občanský zákoník  
Ostrava - jarní setkání KLUBKA  
Havířov - Informační vzdělávání uživatelů  
Třebíč - seminář pro zvukové knihovny 
Zájezd SKIP - Hradec Králové, Kersko  
Ostrava - Regionální lit. severní Moravy a Slezska  
Sepetná - Data technology day  
Ostrava - seminář Age Management   
Ostrava - Všechno co jste chtěli vědět o fantastice  
Ostrava - Environmentálně příznivý provoz institucí  
Bílá - Data technology day   
Petřvald - podzimní setkání KLUBKA  
Orlová - Výměna zkušeností na úseku práce s dospělým čtenářem  
Rychvald - setkání servisních bodů  
Hradec Králové - Braillovo bodové písmo  
Ostrava - Osobní bezpečnost na internetu  
Ratiboř - projekt Zdokonalování práce kult. institucí  
Přerov - seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství  
Olomouc - Den knihovníků – 
Ostrava - Vizuální styl knihoven –  
Praha - seminář lokálních supervizorů  
Ostrava - Moderní manažerské techniky   
Ostrava - Bezpečnost na internetu  
Ostrava - Jiné formy prezentace   
Ostrava - Účetnictví příspěvkových organizací 
Ostrava - Odměňování zaměstnanců ve VS  
Praha- seminář účastníků Souborného katalogu   
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Ostrava - Prevence násilí na pracovišti  
Ostrava - Volně přístupné zdroje a rešeršní strategie  
Brno - Kurz katalogizace speciálních dokumentů   
Sci-Fi literatura – e-laerning 
 
Vzdělávací akce pořádané KPBO:  
7 akcí (3 akce v rámci RF) – 131 účastníků (75 účastníků v rámci RF) 
Výtvarný workshop: Mimozemšťané - trhaná koláž (RF) 
Školení řidičů referentského vozidla  
Školení BOZP 
Školení požárních hlídek 
Výjezdní zasedání Kravaře – pro knihovny regionu (RF) 
Krnov, Holasovice - vzdělávací a poznávací zájezd  
Školení AKIS Clavius - novinky (RF)  
 
 

2.8 Metodická a kontrolní činnost, expertní skupiny 
 
Metodická činnost v rámci zajišťování regionálních funkcí je podrobně popsána v samostatné příloze  č.1: 
Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF za rok 2014. 
 
Kontrolní systém:  
kontrolní systém začal v naší organizaci fungovat od 1. 7. 2003 na základě Směrnice vnitřního kontrolního 
systému ze dne 25. 6. 2003. V roce 2004 byla do této směrnice zapracována vyhl. č. 416/2004. 
 
Zastupování funkce příkazce operace je stanovena v organizačním řádu knihovny. V organizačním řádu je  
taktéž stanoven rozsah odpovědnosti a tyto odpovědnosti jsou vyjmenovány na zvláštní příloze. V roce 2012 
došlo ke změnám osob – příkazců operací, OŘ byl aktualizován.  
Účinnost vnitřního kontrolního systému je velmi dobrá. Namátkově je prováděna průběžná kontrola a 
následná kontrola vybraných ukazatelů. Největší pohyb máme v oblasti fakturace knih, proto se kontrolní 
systém zaměřuje zejména na tuto oblast. S ohledem na to, že část prostředků na nákup knihovního fondu 
tvoří dotace z MS kraje, klademe velký důraz na správnost veškerých fakturačních údajů.  
 
Kontroly v roce 2014: v roce 2014 proběhla kontrola VZP zaměřená na odvody zdravotního pojištění, 
kontrola byla provedena pracovníkem VZP  paní Marií Dostálovou. Nebyly shledány žádné nedostatky. 
Dále proběhla Komplexní požární kontrola, kterou vykonal  Hasičský záchranný sbor Opava, kontrolu 
provedla  Ing. Pavla Magerová,  zjištěné drobné nedostatky v dokumentaci byly doplněny v termínu, který 
určila kontrola z HZS Opava. Žádný finanční postih nebyl udělen. 
 
Veškeré protokoly o kontrolách jsou uloženy ve spisové službě organizace a u pracovníků odpovědných za 
agendu. 
 
                                                                                                                          
Účast v expertních a pracovních skupinách: 
  
ředitelka knihovny je členem: 
pracovní komise pro Souborný katalog, 
pracovní skupiny Měření kvality knihoven ( Benchmarking), 
předsedkyní regionálního výboru SKIP 10, 
členem výboru SKAT. 
Marie Schneidrová je členem pracovní skupiny supervizorů projektu Národních autorit v Národní knihovně 
ČR. 
Bc. Miloš Bednařík byl v roce 2014 členem hodnotící komise VISK3 na MK ČR. 
 

2.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a PO, opravy a údržba 
  
Kontroly objektů jsou prováděny průběžně. Zápisy k jednotlivým akcím a kontrolám jsou k nahlédnutí 
v požární  knize u požárního preventisty a v zápisech o kontrolních osvědčeních. 
Byly provedeny revize (kontroly) - hasící přístroje a hydranty  
                                        - servisní prohlídky plynové kotelny 
( MDKPB) 
 - revize komínů 
 - revize el.spotřebičů 
 - revize zabezpečovacích a požárních systémů  
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Pracovníci (5) byli proškoleni na řízení referentského vozidla. 
V roce proběhlo školení BOZP pro vedoucí oddělení knihovny, školení požárních hlídek s výcvikem likvidace 
požáru hasicím přístrojem.  
Dle plánu také proběhly povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců. 
 
Opravy a údržba: 
V roce 2014 byla provedena oprava podlahy MDKPB šatna - vstup + sklady, oprava okapových žlabů a 
okenních parapetů KZ minorit, oprava podlahy a výměna koberce v jedné kanceláři.  
Byly vymalovány společné prostory chodby, boční schodiště a suterén KPBO a účtárna, oprava plynového 
potrubí v kotelně MDKPB (BAP ventil). Byla nainstalována klimatizační jednotka k serverům knihovny v 
rozvodně.  
  

2.10 Spolupráce s dalšími subjekty 
 
Klub dětských knihoven KLUBKO: 
Ve spolupráci s KLUBKem se knihovna zapojila tradičně do projektu Škola naruby – projekt na podporu 
dětského čtenářství.  Dále je knihovna dlouhodobě zapojena do akce Celé Česko čte dětem, k těmto 
projektům se váže řada akcí pořádaných oddělením pro děti a mládež. 
 
Spolupráce s knihovnami SU a SZMO:  
Tyto knihovny se zúčastňují našich vzdělávacích akcí v oblasti AKIS Clavius. V roce 2013 byla navázána 
spolupráce s projektovým týmem pedagogů a studentů iBRARY. Jedná se o kreativní skupinu vytvořenou za 
účelem spolupráce studentů Slezské univerzity v Opavě s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě (dále jen 
KPBO) na úkolech souvisejících s propagací knihovny s využitím moderních technologií. V roce 2014 byla 
realizována II. Fáze projektu tvorba virtuální prohlídky poboček knihovny. 
 
Klub Opavských fotografů: 
Členové klubu pravidelně vystavují na hlavní budově a na pobočkách knihovny.   
. 
OKO: 
Spolupracovali jsme na přípravě dalšího ročníku soutěže O Cenu primátora, kde jsme zajišťovali vyhlášení  
literární části a nákup cen pro všechny účastníky. Opavská kulturní organizace pravidelně instaluje v našich 
prostorách reklamní poutače na své výstavy. 
 
Slezské divadlo: 
Marketingové oddělení zasílá pro naše čtenáře a návštěvníky přehled divadelních programů a programových 
letáků. 
 
SONS: 
Spolupracujeme se SONS a ZŠ Havlíčkova na akci Dny umění nevidomých. 
 
Český rozhlas – Dvojka: 
Naše knihovna navázala spolupráci s Českým rozhlasem, na webu knihovny pravidelně informujeme o 
rozhlasové četbě. 
 
Městská knihovna Hradec nad Moravicí: 
Spolupráce při výměně výstav a účinkujících na navazující vzdělávací akce (z důvodu úspor). 
 
 
Významné změny:  
na počátku roku doběhla výměna regálů na pobočkách v Kylešovicích a na Olomoucké ulici. V září se 
knihovna v Opavě Malých Hošticích přestěhovala do nových prostor hoštického skanzenu. V říjnu se 
přestěhovala katalogizace do suterénu knihovny, kde proběhla realizace rekonstrukce oddělení a skladu. Při 
stavebních úpravách byly zvětšeny prostory archivu knihovny. Knihovna se v roce 2014 umístila na prvním 
místě ve fotografické soutěži Rozkvetlá knihovna. Tématem byla květina v neveřejném prostoru.  
Na hlavní budově proběhla rekonstrukce suterénních prostor - sklady KPBO. V knihovně v Opavě Kateřinky 
byl zřízen informační kiosek. 
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3 Knihovní fondy 
 
3.1 Doplňování 
 
Přírůstky 
 
Přírůstek za rok 2014 byl 12 533 knihovních jednotek, z toho 11 769 knih, 764 ostatních dokumentů. Za 
knihovní fondy se v roce 2014 vynaložila částka – 2 497 897 Kč včetně licencí. 
 
knihy (KPBO)    1 483 541 Kč 
knihy RF       638 198 Kč 
periodika       228 653 Kč 
DVD                                      59 323 Kč 
CD                                        23 325 Kč 
Zvukové knihy  (ost.dod.)     15 108 Kč 
e-knihy   (licence)                 19 600 Kč 
ZK (licence)                       25 000 Kč 
Zákony (licence)          5 149 Kč 
 
 
Knihovna má celkem 263 760 knihovních jednotek, z toho 248 151 knih. 
 
Složení knihovních fondů: 
Naučná literatura     80 482 
Krásná literatura             167 669  
Zvukové dokumenty                           12 724 
Zvukově obrazové dokumenty                1 575 
Elektronické dokumenty                 1 212 
Mapy                                                              98 
 
 
Tematické složení přírůstku knih: 
 
Naučná literatura pro dospělé                                        1 798 
Krásná literatura pro dospělé                                         5 758 
Naučná literatura pro děti                                                  560 
Krásná literatura pro děti                                                3 653  
Celkem                                                  11 769 
 
 
Složení přírůstku ostatních dokumentů: 
 
Zvukové dokumenty                        549 
Zvukově obrazové dokumenty        176 
Elektronické dokumenty                    32 
Mapy                                                   7 
Celkem                                          1489 
 
 
 

Složení nákupu 2014 Cena v Kč 

knihy KPBO 1483541 

knihy Region 638198 

periodika 228653 

DVD 59323 

CD 23325 

zvukové knihy (ZK) 15108 

licence e-knihy 19600 

licence KTN 25000 

zákony licence  5149 

celkem 2497897 
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Expedované zpracované soubory na jednotlivá pracoviště v roce 2014 
 

 

Knihovna 
Soubory 

2014 
Svazky 2014 Svazky 2013 Rozdíl Časopisy/Kč 

Dospělé od. 32 2 314 2 187 +   127 123 638 

Dětské od. 28 1 378 1 168 +   210 144 417 

Olomoucká 29 1 572 1 483 +     89 20 181 

Kylešovice 28 1 411 1 393 +     18 20 907 

Kateřinky 28 1 768 1 823 -     55 41 563 

Stř. Opava 6 300 112 +   188 7 947 

Služ. +BP+ 3 3 27 -      24  

Region 29 3 022 3 262 -    240  

Celkem 183 11 768 11 455 +   313  

 
v částce jsou uvedeny i časopisy čítárny, studovny a dětského oddělení 
  
ÚDZF v r. 2014 nakupoval i zpracovával knihy pro obce Budišov, Háj, Kozmice, Mokré Lazce, Chlebičov a 
Štítinu.  Pro tyto knihovny bylo nakoupeno a zpracováno 860 svazků ve 34 souborech. Průměrná cena 
knihy byla 204 Kč.  
 
 
Pro potřeby doplňování je veden adresář nakladatelství, distribučních agentur a internetových obchodů. 
Kromě běžných nákupů získala knihovna knihy prostřednictvím darů – 433 sv. (čtenáři, ministerstvo kultury, 
nakl. Perplex, Magistrát Města Opavy, SU, autoři, nadace atd.) v ceně 97 064 Kč. V roce 2014 bylo 
nakoupeno 764 ostatních dokumentů.    
 

 
 
 
3.2. Zpracování a ochrana knihovních fondů 
 
 
V roce 2014 bylo zpracováno, adjustováno a zapsáno a na knihovny rozesláno 12 635 svazků  
(v r. 2013 -12 267 sv.). Zkatalogizováno bylo 3 545 titulů beletrie i naučné literatury ( v r.2013 - 3 585 titulů). 
                   
Na všech pracovištích bylo obaleno 23 188 svazků, označeno 15 804 sv. a opraveno 5009 svazků.  
Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V ÚDZF v r. 2014 označeno a obaleno 860 knih. 
 
Jednoduchá knihovnická vazba byla provedena u 2 567 knih. 
 
Probíhá plánovaná řádná revize výměnných fondů. 
 
Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno 8 994 knihovních jednotek, z toho 8 979 knih. 
                             
Bylo přeznačeno 9 310 svazků knih. 
 
V ÚDZF se pravidelně prováděla údržba slovníku autorit a klíčových slov. V databázi autorit se prováděly 
průběžné opravy v souvislosti s připojováním záznamů místních knihoven, opravy chyb a nastavování vazeb 
ve slovníku klíčových slov. 
 
Bylo vytvořeno 3 464 náhledů obálek a vypracováno 3580 anotací při katalogizaci nových knih ( doplňování 
obálek a anotací u starších záznamů viz. Projekt knižní obálka). 
 
Účast na školení v MSVK Ostrava k novým katalogizačním pravidlům RDA, e-learningový kurz Fantastika, 
školení supervizorů pro autority v NK Praha, účast na školení Novinky v CLAVIU, účast na akvizičním 
semináři v KKFB ve Zlíně, 1 praktikantka ze SU, článek do OKKO. 
 
V roce 2014 jsme začaly vytvářet kat. záznamy ve formátu MARC 21, což kladlo na všechny pracovnice 
zvýšené požadavky při tvorbě záznamů v souvislosti s přispíváním do souborného katalogu. 
 
Byl zaveden nový systém signatur naučné literatury a aktualizace třídníků MDT.  
K tomuto tématu proběhly konzultace s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení a poboček,  
také prezentace pro knihovníky regionu. 
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4 Správa Městského domu kultury Petra Bezruče 
 

4.1 Rozbor nákladů a výnosů sálu v MDKPB v roce 2014 
 

     

Název 
skutečnost 2013 

v Kč 

skutečnost 2014 

v Kč 

rozpočet 2014 

v Kč 
% plnění 

NÁKLADY:         

Spotřeba materiálu celkem: 14678.80 14714.00 15000.00 98% 

Spotřeba energií celkem: 766174.63 415268.00 420000.00 99% 

Opravy a údržba: 78963.80 45373.00 45000.00 101% 

Služby celkem: 198800.50 148599.00 149000.00 100% 

Nákup DDHM celkem: 35332.00 29140.00 30000.00 97% 

NÁKLADY CELKEM: 1093949.73 653094.00 659000.00 99% 

          

VÝNOSY:         

za využití sálů MDKPB 52960.50 99988.00 100000.00 100% 

nájmy MDKPB 84372.00 53299.00 69000.00 77% 

dotace na provoz od zřizovatele 800000.00 490000.00 490000.00 100% 

náhrady od pojišťovny 21944.00 0.00 0.00   

VÝNOSY CELKEM: 959276.50 643287.00 659000.00 98% 

          

Rozdíl mezi výnosy a náklady: -134673.23 -9807.00 0.00   

 
 

 
 
 

4.2 Přehled akcí 
 

Společensko kulturní akce – krátkodobé pronájmy: (celkem 72 akcí ): 
 
Novoroční koncert – lékárna Slezská nemocnice -120 účastníků 
Koncert – p.Kostera – 120 účastníků 
Koncert – p.Hanousek ZUŠ – 80 účastníků 
Koncert studentů – Církevní konzervatoř – 80 účastníků 
Koncert – p.Gebauer – 120 účastníků 
Koncert – ZUŠ V.Kálika – 90 účastníků 
Koncert – Církevní konzervatoř – 80 účastníků 
Koncert – Církevní konzervatoř – 80 účastníků 
Přehlídka varhaníků – koncert – Církevní konzervatoř -  80 účastníků 
Koncert – přehlídka kytarových orchestrů – ZUŠ V.Kálika -  80 účastníků 
Koncert – Musica Opava – 80 účastníků 
Koncert B.Martinů – ZUŠ V.Kálika – 100 účastníků 
Koncert – Církevní konzervatoř – 100 účastníků 
Koncert – sbor Křížkovský – 120 účastníků 
Festival -  Smyčcové dialogy – ZUŠ V.Kálika – 120 účastníků 
Klavírní festival – ZUŠ V.Kálika – 120 účastníků 
Dvoudenní školení – daně, účetnictví  – p Turoň – 129 účastníků 
Vyhlášení nejlepších sportovců – MMO p.Koky – 120 účastníků 
Den učitelů – Moravskoslezský kraj – 120 účastníků 
Vernisáž - Sport v Opavě – MMO Festival Další břehy – 50 účastníků 
Workshop – OHK – 80 účastníků 
Předávání vysvědčení – SŠ podnikatelská  - 100 účastníků 
Předávání vysvědčení – SŠ technická – 80 účastníků 
Předávání vysvědčení – SOU stavební – 80 účastníků 
Předávání vysvědčení- SŠ technická – 80 účastníků 
Předávání vysvědčení - SOU stavební – 80 účastníků 
Předávání vysvědčení  - ZŠ Vrchní – 100 účastníků 
Zahájení školního roku – SOU stavební – 80 účastníků 
Imatrikulace -  Mendlovo gymnázium – 100 účastníků 
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Vlastní akce a akce SMO 
 
Den učitelů – SMO – 120 účastníků 
workshop – p.Zupková – 20 účastníků 
beseda – Tomáš Černohous – 80 účastníků 
beseda – Mgr. Petr Pavliska - 80 účastníků 
beseda – Pavel Kovář – 80 účastníků 
2x beseda – Kyberšikana – dětské odd.KPB -  200 účastníků 
beseda Jamajka – Vackovi – 80 účastníků 
besedy Velké šelmy – dětské odd.KBP –  350 účastníků 
beseda – p.Lukeš – 90 účastníků 
vernisáž Dámský klub – p. Zupková – 50  účastníků 
besedy – Petra Dvořáková- KPB dětské odd. – 100 účastníků 
beseda – p. Rožnovská – dětské odd. – 90 účastníků 
beseda – p.Mára –  100 účastníků 
přednáška – Astronomie – KPB – 60 účastníků 
beseda – p. Sladká – 90 účastníků 
autorské čtení – Sára Rejdová – 80 účastníků 
beseda – p.Figalová – KPB  - 100 účastníků 
2x beseda – p.Dudek – dětské odd. –150 účastníků 
Varhanní soutěž – pod patronací SMO 
 
V sále probíhají svatební obřady a Vítání občánků. Sál slouží k výuce hry na varhany Církevní varhanní 
konzervatoře a ZUŠ V. Kálika. 
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5 Vyhodnocení závazných ukazatelů - Knihovna P. Bezruče v Opavě za rok 2014 

 
5.1 Prostředky z rozpočtu zřizovatele 

 

                                                             stanovené v Kč    upravené v Kč   skutečnost v Kč 

 

Příspěvek na provoz       13 400 000  13 000 000     13 000 000 

Z toho limit mzdových prostředků          7 150 000    6 810 000       6 810 000 

           odpisy dlouhodob. majetku          503 100       512 600          512 511 

 specifické ukazatele: odvod z IF                   830 210              830 210   

            účelově vázané prostředky             1 803 000           1 803 000 

            - z toho: Výkon RF       1 791 000       1 791 000 

                          Dotace MK ČR ZK           12 000            12 000 

            

 

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2014 skončilo s nulovým hospodářským 

výsledkem. K docílení nulového hospodářského výsledku jsme museli zapojit investiční fond  

k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve výši  

53 470,37 Kč. Takto použitý investiční fond byl určen ke krytí ztráty v hospodaření Knihovny Petra 

Bezruče v Opavě ve výši 53 470,37 Kč. 

Limit mzdových prostředků byl dodržen. Odpisy dlouhodobého majetku byly dodrženy podle 

upraveného rozpočtu.  

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 viz. kapitola 6.10 

      

5.2 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

      stanovené v Kč  skutečnost v Kč   

Neinvestiční dotace na výkon  

regionálních funkcí    1 791 000     1 791 000  

     -  z toho mzdové náklady      790 000           791 771     

                   ostatní osobní náklady                0                                              0 

 

Čerpání výše uvedených neinvestičních dotací  bylo v souladu s jejich účelovostí. 

Náklady na výkon regionálních funkcí byly kryty 100 % z prostředků rozpočtu MS kraje. 

Zhodnocení a čerpání dotace na výkon regionálních funkcí je součástí závěrečné zprávy jako jeho 

samostatná příloha. 

      

5.3 Prostředky ze státního rozpočtu  MK ČR 

 

             stanovené v Kč     skutečnost  v Kč   

Neinvestiční dotace na projekt: 

„Rozvíjení fondu ZK…“        12  000                         12 000     

           

 

Náklady na neinvestiční dotace  ze státního rozpočtu MK ČR byly kryty  50% ze státního rozpočtu 

a  50% činila spoluúčast  knihovny. Čerpání dotace ze státního rozpočtu MK ČR je součástí 

závěrečné zprávy viz kapitola 7.6..  
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6  Vyhodnocení hospodaření KPBO za rok 2014 
 

6.1 Náklady  KPBO za rok 2014 

 

Hospodaření s finančními prostředky 

zřizovatele        

Název a adresa: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace   v tis. Kč, na dvě des. místa 

Náklady v roce 2014 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet – položky 
Plán 

2014 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2014 

Skutečnost k 

31.12. 
2014(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2014 v % 

Skutečnost 

k 
upravenému 

FP v 

%(správně 
100%) 

Plán 2014 

Skutečnost 
k 31.12. 

2014 

(závěrka) 

  b d f g h i j k 

501 Spotřeba materiálu   1 890,00 201,00 2 091,00 2 090,91 110,63 100,00 0,00 0,00 

v tom - knihy 1400,00 84,00 1 484,00 1 483,54 105,97 99,97     

           - čas., DVD,CD, zvuk. Knihy 300,00 26,00 326,00 326,41 108,80 100,13     

           - kancelářské a čistící prostř. 120,00 69,00 189,00 189,06 157,55 100,03     

- e-knihy  20,00 20,00 19,60 0 98,00     

           - spotřeba materiálů ostatní 50,00          -6,00 44,00 43,89 87,78 99,75     

           - spotřeba PHM 20,00           8,00 28,00 28,41 142,05 101,46     

502 Spotřeba energie  1 560,00 -728,00 832,00 830,91 53,26 99,87 0,00 0,00 

v tom - spotřeba vody        120,00 -26,00 94,00 94,32 78,60 100,34     

           - ÚT a ohřev vody 120,00 -50,00 70,00 69,49 57,91 99,27     

           - spotřeba plynu 770,00 -473,00 297,00 296,87 38,55 99,96     

           - spotřeba el. energie 550,00 -179,00 371,00 370,23 67,31 99,79     

503 Spotřeba jiných neskladov. dodávek 0,00          

511 Opravy a udržování 150,00 -92,00 58,00 58,12 38,75 100,21     

512 Cestovné 10,00 14,00 24,00 24,13 241,30 100,54     

513 Náklady na reprezentaci 8,00 1,00 9,00 8,61 107,63 95,67     

518 Ostatní služby        780,53 11,47 792,00 792,28 101,51 100,04 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 45,00 -5,00 40,00 39,48 87,73 98,70     

           - služby telekom. a radiokom. 110,00 -31,00 79,00 79,07 71,88 100,09     

           - nájemné 18,00  18,00 18,00 100,00 100,00     

           - konzult., porad. a právní 12,00  12,00 12,10 100,83 100,83     

           - školení a vzdělávání 10,00 -3,00 7,00 7,28 72,70 104,00     

           - nákup služeb ostatní 179,53 90,47 270,00 268,78 149,71 99,55     

           - úklidové služby 100,00 -16,00 84,00 84,29 84,29 100,35     

           - ostraha objektů 20,00  20,00 20,16 100,80 100,80     

           - internet 100,00 7,00 107,00 107,38 107,38 100,36     

           - revize a odborné prohlídky 80,00 -2,00 78,00 78,35 97,94 100,45     

           - povinné  upgrade SW 89,00 -40,00 49,00 49,15 55,22 100,31     

           - bankovní poplatky 12,00 -2,00 10,00 10,09 84,08 100,90     

- přístup do KTN (zvukové knihy)  13,00 13,00 13,00 0 100,00   

       - nákup licence elektronických zdrojů 5,00  5,00 5,15 103,00 103,00     
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Náklady v roce 2014 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky Plán 2014 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2014 

Skutečnost k 

31.12. 

2014(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2014 v % 

Skutečnost 

k 

upravenému 
FP v 

%(správně 

100%) 

Plán 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 7 150,00 -340,00 6 810,00 6 810,00 95,24 100,00 0,00 0,00 

v tom  - platy zaměstnanců 7 070,00 -340,00 6 730,00 6 729,30 95,18 99,99     

           - ost.osobní náklady (DPČ, DPP) 80,00 -20,00 60,00 60,69 75,86 101,15     

          - dočasná prac. neschop. (DPN) 0 20,00 20,00 20,01 0 100,05   

          - odstupné 0 0       

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 2 404,00 -111,00 2 293,00 2 293,58 95,41 100,03     

525 Jiné sociální pojištění 19,80 1,20 21,00 21,11 106,62 100,52     

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 393,07 -13,07 380,00 379,34 96,51 99,83     

528 Jiné sociální náklady           

531 Daň silniční              

532 Daň z nemovitosti              

538 Jiné daně a poplatky (kolky)              

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení              

542 Jiné pokuty a penále               

547 Manka a škody              

548 Tvorba fondů 0  0 0 0 0  0      

549 Ostatní náklady z činnosti 45,00 15,00 60,00 59,99 133,31 99,98     

551 Odpisy dlouhodobého majetku 503,10 8,90 512,00 512,51 101,87 100,10     

552 Zůstat. cena prodaného DNM              

553 Zůstat. cena prodaného DHM                 

555 Tvorba a zúčtování rezerv                

556 Tvorba a zúčtování oprav. položek                

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0  0  0 0 0  0     

558 Náklady z DDM 160,00 440,00 600,00 599,85 374,91 99,98   

562 Úroky    0,00           

563 Kurzové ztráty     0,00           

564 Náklady z přecenění reál. hodnotou     0,00           

569 Ostatní finanční náklady   0,00    0,00 0,00 

571 Nákl. na nesp. nároky na prostř. SR     0,00           

572 Nákl. na nesp. nár. na prostř. ÚSC     0,00           

574 Náklady na ostatní nároky     0,00           

591 Daň z příjmů     0,00           

595 Dodatečné odvody daně z příjmu     0,00           

Ostatní nejmenované položky   1 803,00  1 803,00 1 803,00 0  100,00      

 V tom: náklady na výkon RF  1 791,00 1 791,00 1 791,00 0 100,00   

             Náklady na Granty MK ČR  12,00 12,00 12,00 0 100,00   

Náklady celkem 15 073,50 1 211,50 16285,00 16284,34 108,03 100,00 0,00 0,00 
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6.2 Výnosy KPBO za rok 2014 

 

Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele       

Název a adresa:  Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace   

         

Výnosy v roce 20134 (v tis. Kč, na dvě des. místa)       

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2014 

Skutečnost k 

31.12. 
2014(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2014 v % 

Skutečnost 
k 

upravenému 

FP v % 

Plán 

2014 

Skutečnost k 

31.12. 2014 
(závěrka) 

  b d f g H i j k 

Příjmy z nájmů nebytových prostor 467,00 -292,00 175,00 175,18 38,00 100,00     

Úroky 1,50 0,50 2,00 1,93 129,00 97,00     

Použití rezervního fondu do výnosů 0          

Použití investičního fondu do výnosů 0 54,00 54,00 53,47 0 99,00     

Použití fondu odměn do výnosů 0          

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1205,00 33,00 1238,00 1237,44 103,00 100,00 0 0 

v tom - registrace 710,00 48,00 758,00 757,67 107,00 100,00     

           - upomínky 250,00 -28,00 222,00 221,87 89,00 100,00     

          - ztráty knih 20,00 -14,00 6,00 6,65 33,00 111,00     

         - půjčovné DVD 30,00 15,00 45,00 45,60 152,00 101,00     

         - kopírování 10,00 8,00 18,00 17,55 176,00 98,00     

         - rezervace dokumentů 40,00 8,00 48,00 48,02 120,00 100,00     

         - meziknihovní výp. služba 30,00 -3,00 27,00 26,19 87,00 97,00     

         - využití internet. Studovny 30,00 -9,00 21,00 21,19 71,00 101,00     

         - ostatní 55,00 8,00 63,00 63,00 115,00 100,00     

        - nákup a zpracování knih 30,00  30,00 29,70 99,00 99,00     

Jiné ostatní příjmy    0,30 0      

Ostatní příjmy z jiných zdrojů  1803,00 1803,00 1803,00 0 100,00 0,00 0,00 

v tom : dotace MSK na výkon reg. funkcí  1791,00 1791,00 1791,00 0 100,00     

            dotace na granty z MK ČR  12,00 12,00 12,00 0 100,00   

Výnosy z prodeje HM     0 0   

 Zúčtování TP v souvislosti s odpisy  13,00 13,00 13,02 0 100,00   

Výnosy celkem 1 673,50 1 611,50 3 285,00 3 284,34 196,00 100,00 0,00 0,00 

               

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2014 

Skutečnost k 

31.12. 
2014závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2014 v % 

Skutečnost 
k 

upravenému 

FP v % 

Plán 

2014 

Skutečnost k 

31.12. 2014 
(závěrka) 

15 073,50 1 211,50 16 285,00 16284,34 108,00 100,00 0,00 0,00 

         

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014   

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (P) 

2014 

Skutečnost k 
31.12. 

2014závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2014 v % 

Skutečnost 

k 

upravenému 
FP v % 

Plán 

2014 

Skutečnost k 
31.12. 2014 

(závěrka) 

  13400,00 -400,00  13000,00 13000,00 97,00 100,00 0,00 0,00 
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6.3 Finanční prostředky z jiných zdrojů      

         

Vypsat ostatní 

nejmenované položky z 

nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty...) 

Hlavní činnost 

  

Plán 2014 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2014 

Skutečnost k 
31.12. 

2013(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2014 v % 

Skutečnost 

k 

upravenému 
FP v % 

  

Dotace MSK: Výkon regionál. Funkcí     1 791,00 1791,00 100,00     

Grant MK ČR: - Zvukové knihy          12,00 12,00 100,00     

             

 Investiční prostředky : - VISK 3                 0 0     
 

         

Celkem   1 803,00 1 803,00 100,00     

 
 

6.4  Stav a pohyb  fondů k 31.12.2014 

    

FKSP: skuteč.Kč plán v Kč 

% 

plnění 

Zdroje : počáteční stav k 1.1.2014 23 013,29 23 013,29 100,0 

             základní příděl r. 2014 76  017,00    76 100,00 99,89 

Zdroje celkem 99  030,29 99 113,29 99,91 

Výdaje : příspěvek na stravování 46 944,00    50 000,00 93,8 

              odměny a dary 16 500,00    17 000,00 97,0 

              DHDM   (OE) 0,00 0,00 0,0 

              sociální výpomoc - nenávratná 0,00 0,00 0,0 

              kult. spol. akce vč. dopravy 0,00 32 113,29 0,0 

              Ostatní 0,00 0,00 0,0 

              příspěvek na kulturní akce, sport…. 0,00 0,00 0,0 

Výdaje celkem 63 444,00 99 113,29 62,81 

Zůstatek FKSP k 31.12.2014 činí 35 586,29 Kč     
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Fond investiční   skutečnost  

Zdroje : poč. stav k 1.1.2014   1 131 651,76  

             dotace ze SR MKČR (VISK3)    0  

             odpisy r. 2014   512 511,00  

             výnos z prodeje DM   0,00  

Zdroje celkem   1 644 162,76  

Výdaje : nákup :       

Bibliobox   324 665,00  

     

     

Posílení zdrojů k financování údržby a oprav  53 470,37  

Odvod do rozpočtu zřizovateli  830 210,13  

Výdaje celkem    1 208 345,50    

Zůstatek fondu k 31.12.2014 činí 435 817,26 Kč    

       

Fond rezerv   skutečnost  

Zdroje : poč. stav k 1.1.2014   265 341,22  

             Zlepšený HV za rok 2014      0  

Zdroje celkem :   265 341,22  

Výdaje :   0  

úhrada ztráty hospodaření    0  

Výdaje celkem  :   0  

Zůstatek fondu k 31.12.2014 je 265 341,22 Kč    

       

Fond odměn   skutečnost  

Zdroje : poč. stav k 1.1.2014   105 722,00  

              

Výdaje : mimořádné odměny   0,00  

Zůstatek fondu k 31.12.2014  je 105 722,- Kč    
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6.5 Rozbor mzdových nákladů 

 

 
Název položky Skutečnost 2013 Rozpočet 2014 Skutečnost 2014 

Mzdové náklady 6 784 586,- Kč 

 

6 730 000,- Kč 6 729 297,- Kč 

Dočasná pracovní 

neschopnost 

56 837,- Kč 20 000,- Kč 20 010,- Kč 

Ostatní osobní náklady 75 394,- Kč 60 000,- Kč 60 693,- Kč 

Odstupné 33 183,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

Mzdové nákl.celkem: 6 950 000,- Kč 6 810 000,- Kč 6 810 000,- Kč 

Regionální funkce 766 456,- Kč 790 000,- Kč 791 771,- Kč 

Čerpání z FO 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

Celkem mzdové nákl. 7 716 456,- Kč 7 600 000,- Kč 7 601 771,- Kč 

 

Rozbor mezd :                                                                                                               v Kč 

 

Název položky Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 

Tarifní mzda 4 944 835,- 4 907 464,- 

Osobní hodnocení 555 462,- 662 551,- 

Příplatky za vedení 250 467,- 254 728,- 

Dočasná prac. neschopnost 56 837,- 20 010,- 

Náhrada mzdy 765 597,- 727 221,- 

Odměny 252 123,- 177 333,- 

Příplatky (so+ne) minorit 16 102,- 0,- 

Odstupné 33 183,- 0,- 

Ostat. os. nákl.  (DPČ,DPP) 75 394,- 60 693,- 

Celkem : 6 950 000,- 6 810 000,- 

 

Zaměstnanci 

 

Název položky Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 

Průměrný přepočtený stav 34,57 32,2 

Průměrný evidenční stav                       39 36 

Přep. stav zaměst. k 31.12. 35,31 32,2 

Eviden. stav zaměst. k 31.12.                       40 36 

Počet dobrovol.  knihovníků                        5 5 

 

Název položky Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 

% nemocnosti                        3,25 0,64 

Průměrný hrubý měs. příjem   16 492,- Kč 17 467,- Kč 

 

Čerpání mzdového limitu v roce 2014 : 
mzdový limit                                                            6 810 000,- Kč 

skutečnost                                                               6 810 000,- Kč 

_____________________________________________________________________ 

rozdíl                                                                            0,- Kč 
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       6.6 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MK ČR 

 

Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století  
 

 (údaje uvádějte v Kč) 

Název příjemce dotace:  Knihovna Petra Bezruče v Opavě, př. org. 

Adresa:  Nádražní okruh 27, 746 01 Opava 

IČ:  00318574 

Kraj:  Moravskoslezský 

Název zřizovatele (pro příspěvk. organizace):  Statutární město Opava 

Plátce DPH (ano/ne): NE 

Vyúčtování provedl:  Valentová Zuzana E-mail: valentova@okpb.cz 

    

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.:  2-013/MK-S 3557/2014 OULK 

Název projektu:  

 Rozvíjení fondu zvukových knih, bodových 

knih pro nevidomé, zrakově postižené a 

jinak hendikepované uživatele v Knihovně 

Petra Bezruče v Opavě. 

Datum realizace projektu:  r. 2014 

    

Zdroje financování projektu (v Kč) 
(uveďte sumu a zdroj): 

*Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK):  12 000,- Kč 

*Vlastní podíl na financování projektu:  13 000,- Kč 

*Vstupné, konf. poplatky, předplatné, prodej…:   

*Jiné ústřední orgány (ministerstva, mimo MK):   

*Orgány státní správy a samosprávy (kraj, obec):   

*Sponzoři (na základě smlouvy o reklamě):   

*Ostatní zdroje (dary, zahraniční zdroje apod.):   

Zdroje financování celkem (tj. celkové náklady 

na projekt):  25 000,- Kč 

% podíl dotace MK na celkových nákladech: 48 % 

    

Nevyčerpané finanční prostředky   

(uveďte datum převodu a doložte fotokopií avíza)   

 

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnutí dotace 

a zašlete nejpozději do 15. ledna 2015 na adresu Ministerstvo kultury, oddělení literatury a 

knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11  Praha 1. 
 

Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení 

literatury a knihoven MK ČR. 
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Příloha č. 2 
 

Seznam dokladů k  realizaci projektu 
(účelový znak dotace: 34 070) 

 
Tento formulář lze případně nahradit účetní sestavou s detailním rozpisem položek 

 
(údaje uvádějte v Kč) 

Číslo 

dokladu dle 

účetní 

evidence 

Druh 

dokladu
1
 

Předmět platby
2
 

 

Částka 

celkem 

Z toho 

hrazeno 

z dotace 

Datum 

úhrady
3
 

910011 faktura Roční přístup do digitální 

internetové knihovny KTN 

25 000,- Kč 12 000,- Kč 22.1.2014 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  Celkem 25 000 Kč 12 000 Kč  

        (tabulku lze dle potřeby upravit) 

                                                           
1
 Tj. faktura, smlouva nebo dohoda (DPP/DPČ). 

2
 Např. honorář (komu za co), pronájem (čeho), cestovné (čí), nákup materiálu (jakého), služby (jaké), lektorné apod.  

3
 Ve sloupci „Datum úhrady“ vypište den, měsíc i rok. 
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6.7 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy majetku 

Péče o spravovaný majetek 

Nemovitý a movitý majetek je pojištěn. Smlouvy na pojištění nemovitého a movitého majetku ve 

správě knihovny  jsou uzavřeny mezi zřizovatelem Statutárním městem Opavou a Českou 

pojišťovnou. 

Investiční činnost organizace 

Knihovna v roce 2014 realizovala investiční akce: 

1. Byl realizován  stavební projekt na vytvoření nového pracoviště pro útvar nákupu a 

zpracování knihovního fondu přestavbou původního bytu v hodnotě 1 169 609 Kč. 

Knihovna se finančně podílela částkou 530 210 Kč jako odvod do rozpočtu zřizovateli, 

který byl investorem akce. 

2. Pořízení 3 kusů bibliboxů v hodnotě 324 665 Kč. Umístěny byly k pobočce v Kylešovicích, 

na Olomoucké ul. a k hlavní budově knihovny. Biblioboxy byly pořízeny z  fondu 

reprodukce investičního majetku knihovny. 

Údržba a opravy 

V  roce 2014 byla provedena výmalba prostor kanceláře útvaru pro nákup a zpracování knihovního 

fondu.   Dále byly provedeny drobné a pravidelné opravy majetku a zařízení knihovny (např. oprava 

výtahu, klimatizačních jednotek, čištění kanalizace apod..) 

Byl realizován generální úklid nebytových prostor v MDKPB, včetně oprav a údržby vitráží. 

Generální úklid byl rovněž proveden na všech pobočkách knihovny.  

Na údržbu a opravy byla v roce 2014 vyložena částka 58 122 Kč celkem.  
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6.8  Pohledávky, závazky 
 

Pohledávky  organizace  k 31. 12. 2014 :   

 

Odběratelé: 

 - 311 ..  odběratelé z toho                73 838,- Kč 

 - 314 ..  poskytnuté zálohy              97 708,- Kč 

                

Krátkodobé pohledávky organizace  k 31. 12. 2014 činí 171 546 Kč. 

 

Závazky organizace k 31. 12. 2014 : 

 

Dodavatelé : 

 - 321 .. dodavatelé           115 030,93  Kč 

 

Zaměstnanci : 

 - 331 ..  výplata mezd          393 871,- Kč 

 - 378 ..  ost. závazky vůči zaměst.                  172 054,- Kč 

 - 336 ..  sociální  pojištění                   235 290,- Kč 

-  337 ..  zdravotní pojištění        101 122,- Kč 

-  338 ..  důchodové spoření            1 065,- Kč 

 - 342 ..  daň zálohová + srážková         68 713,- Kč 

 

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2014 činí  1 162 093,93,-  Kč. 

 

 - 381 ..   dohadné účty aktivní                  0,- Kč 

 - 389 ..   dohadné účty pasivní         74 948,- Kč 

 

Jedná se o krátkodobé  pohledávky a závazky.  

Pokud se platba pohledávky odběratele opozdí proti lhůtě splatnosti nastoupí režim upomínek dle 

vnitřní směrnice. 

V účetní evidenci nemáme vedenou žádnou odepsanou pohledávku.  

 

Inventarizace majetku je v organizaci prováděna v souladu se zákonem 563/1991 Sb. 

o účetnictví, včetně pozdějších předpisů, podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a podle Směrnice o 

inventarizaci. 

Inventarizace pokladní hotovosti je prováděna 1 x ročně. Fyzická inventura majetku byla provedena 

k 19. 12. 2014 a rozdílová inventura  k 15. 1. 2015 viz. rekapitulace zůstatků inventarizovaných 

účtů – kap. 7.9.1 a přehled majetku KPBO – kap. 7.9. 

 

 



 

6.9  Přehled majetku KPB k 31. 12. 2014  v Kč  

  k 1. 1. 2014 rok 2014 rok 2014 k 31.12.2014 

název účet počáteční stav přírůstek (nákup) úbytek (vyřazení) zůstatek 

Nemovitý majetek 021.. 37 662 571,00 1 169 309,62 0,00 38 831 880,62 

Dlouh. hmotný majetek 022.. 9 752038,20 324 665,00 1 080 630,70 8 996 072,50 

Dlouh. nehmotný majetek 013.. 1 368 421,00 0,00 64 145,00 1 304 276,00 

Drob. dlouh. hmot. majetek 028.. 5 500 608,43 603 880,90 375 450,30 5 729 039,03 

Drob. dlouh. nehmot. majetek 018.. 344 481,40 29 250,50 0,00 373 731,90 

Umělecká díla 032.. 142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 

Ostatní majetek 903.. 0 10 648,00 0,00 10 648,00 

Předměty operativní evidence 902.. 485 610,82 18 356,00 77 403,50 426 563,32 
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6.9.1  Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2014 v KPBO 

     

Účet č. Název účtu Účetní stav 

Stav zjištěný Inventarizační 

inventarizací rozdíl 

013 .. Software 1 304 276,00  1 304 276,00  0 

018 .. Drob. dlouhodb. nehmot. majetek 373  731,90 373  731,90 0 

021 .. DHM - nemovitý maj. budova 38 831 880,62 38 831 880,62 0 

022 .. Samost. hmotné movité věci 8 996 072,50 8 996 072,50 0 

028 .. Drob. dlouhodb. hmotný majetek 5 729 039,03 5 729 039,03 0 

032 .. Kulturní předměty 142 000,00 142 000,00 0 

902 .. Jiný drobný dlouhodobý majetek 426 563,32 426 563,32 0 

903 ..  Ostatní majetek 10 648,00 10 648,00 0 

073 ..  Oprávky k software 696 664,00 696 664,00 0 

078 .. Oprávky k drob. dlouh. nehm. maj. 373 731,90 373 731,90 0 

081 .. Oprávky ke stavbám 37 665 820,00 37 665 820,00 0 

082 .. Oprávky k samost. HM věcem 5 906 871,80 5 906 871,80 0 

088 .. Oprávky k DDHM 5 729 039,03 5 729 039,03 0 

112 .. Materiál na skladě 23 808,00 23 808,00 0 

241 .. Běžný účet u KB 1 188 533,29 1 188 533,29 0 

243 .. Účet FKSP u KB 34 851,29 34 851,29 0 

244 .. Spořící účet 403 262,68 403 262,68 0 

261 .. Pokladna 87 758,00 87 758,00 0 

311 .. Pohledávky - odběratelé 73 838,00 73 838,00 0 

314 .. Krátkodobé poskytnuté zálohy  97 708,00 97 708,00 0 

321 .. Závazky (dodavatelé) 115 030,93 115 030,93 0 

331 .. Zaměstnanci  393 871,00 393 871,00 0 

336 .. Sociální pojištění 235 290,00 235 290,00 0 

337 .. Zdravotní pojištění 101 122,00 101 122,00 0 

338 .. Důchodové spoření 1 065,00 1 065,00 0 

378 .. Ostatní krátkodobé závazky      172 054,00      172 054,00 0 

342 .. Daň ze závislé činnosti 68 713,00 68 713,00 0 

389 .. Dohadný účet pasivní 74 948,00 74 948,00 0 

388 .. Dohadný účet aktivní 0,00 0,00 0 



 

 

 
 

 

 

6.10  Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2014 
             

           v Kč,  na dvě des. místa 

Název organizace IČ 

Výsledek 

hospod. po 

zdaň. 

celkem 

Návrh organizace Návrh zřizovatele Zůstatek k 31.12.2014 Návrh 

organizace 
Návrh zřizovatele 

Zřizovatelem nařízený 

odvod 
Příděl do 

rezervního 

fondu 

Příděl 

do 

fondu 

odměn  

Příděl do 

rezervního 

fondu 

Příděl 

do 

fondu 

odměn  

Fond 

rezervní  

Fond 

investiční 

Fond 

odměn Převod z rezervního do 

investičního fondu 

Knihovna P.B. v Opavě 318574 0,00 0,00 0,00     321251,31 435817,26 105722,00 0,00 0,00   

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321251,31 435817,26 105722,00 0,00 0,00 0,00 

             

             

             

Ředitel/ka organizace:  Mgr. Zuzana Bornová          

Zpracoval:  Zuzana Valentová            

Dne:  27. 3. 2015             

             

             

             

             

      Podpis ředitele/ky organizace   


