
Musí knihovna provozovat veřejnou stanici internetu?  

    Knihovnický zákon č.257/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovil povinnost 
zřizovatelů knihoven zajistit připojení k internetu do 31.12.2007 v každé knihovně. 

Připojením se rozumí buď zajištění internetové stanice v prostorách knihovny, nebo 
umístění této stanice v jiné (veřejně přístupné) prostoře obecního úřadu, kde mohou 

návštěvníci použít internet. 

Takové řešení musí však být schváleno zastupitelstvem obce v dodatku knihovního či 

výpůjčního řádu jako detašované pracoviště knihovny s uvedením otevíracích hodin pro 

veřejnost. Ministerstvo kultury od 1.1.2008 přistoupilo k uznávání tohoto řešení jako rovněž 

možné alternativy připojení z důvodu vysokého počtu knihoven, které by jinak vypadly z 

evidence MKER. 

Obec, která ani tímto způsobem nesplnila povinnost internetizace do stanoveného data, 

pozbývá evidence v databázi MK ČR a nevztahuje se na ni tedy knihovnický zákon. Tuto 

skutečnost by měla písemně ohlásit MK ČR jako změnu (do 30 dnů). 

Od tohoto data tedy musí obec každým rokem inventarizovat majetek knihovny včetně jejího 

knihovního fondu, protože se na ni již nevztahuje výjimka z účetního zákona a tedy povinnost 

revizí pouze 1x za pět let. Nemůže také žádat o finanční podporu z grantových a dotačních 

programů Ministerstva kultury ČR. 

Pokud takováto knihovna poskytuje podle zákona č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve 

znění pozdějších předpisů, každoročně statistický výkaz KULT V 12 01 své pověřené nebo 

krajské knihovně a vede tak údaje o výpůjčkách, je tak zajištěno, že Národní knihovna ČR za 

tuto knihovnu uhradí autorské poplatky za půjčování. V opačném případě se vystavuje 

nebezpečí sankcí za neodváděné platby. Na tuto knihovnu se ale nevztahují hromadné 

licenční smlouvy na půjčování nosičů zvuku a veřejná čtení. Neevidovaná knihovna tedy 

nesmí absenční půjčovat nosiče zvuku a pořádat veřejná čtení, aniž by sama individuálně 

neuzavřela licenční smlouvu na tyto činnosti s držitelem autorských práv. 

Královehradecký kraj je i nadále ochoten poskytovat takové knihovně výměnné soubory knih 

z výkonu regionálních funkcí, které jsou hrazeny z rozpočtu Královehradeckého kraje, 

případně jí zajišťovat prostřednictvím svých pověřených knihoven poradenství a konzultace z 

oblasti knihovnictví. Při nesplnění zákonných povinností v oblasti hospodaření s veřejným 

majetkem se obec vystavuje v případě kontrol finančním sankcím. 

 


