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A) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 

Název Městská knihovna Benešov 

Zřizovatel Město Benešov 

Statutární zástupce Ing. Hana Zdvihalová 

IČO 661 34 111 

DIČ CZ66134111 

Forma 
Samostatná příspěvková organizace, pověřená výkonem regionální 

funkce 

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Benešov, č. ú: 320444399/0800 

Datová schránka ID8zxzjag 

 

Předmět činnosti: Městská knihovna Benešov s pobočkou v Úročnici č. p. 7 se ve své činnosti 

soustřeďuje zejména na poskytování knihovnických, bibliografických, informačních a dalších 

služeb vymezených dle zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Knihovna je pověřena SVK (Středočeskou vědeckou knihovnou) v Kladně výkonem 

regionálních funkcí v určeném územním celku regionu Benešov, který svým rozsahem 

přesahuje okres Benešov. 

 

B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA 

ORGANIZACE ZŘÍZENA 
Leden 

Slavnostní předání Osvědčení o absolutoriu 11 studentům za absolvování celkem 6 semestrů 

v rámci Virtuální univerzity třetího věku. Realizace přednášky Jak sestavit rodokmen  

PhDr. Tomáše Zouzala, kterou navštívilo téměř 100 lidí. Od ledna čtenáři nad 80 let neplatí 

registrační poplatek. 

 

Únor 

Ve spolupráci s Luďkem Klápou realizace přednášky Příběh šperků baronky Ulriky von 

Levetzov pana RNDr. Radka Hanuse, PhD. Proběhla přednáška Po stopách blahoslaveného 

Hroznaty na Benešovsku v podání pana prof. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. Byl zahájen 

letní semestr Virtuální univerzity třetího věku, jehož tématem byly Klenoty barokního 

sochařství v českých zemích. Vzhledem k epidemiologickým nařízením proběhla větší část 

letního semestru formou distanční výuky. Zapojení do projektu Dobrovolnictví. 

 

Březen 

V dětském oddělení proběhlo Čtení s tetou Olinkou. Realizace přednášky Trendy knihy 

v podání Davida Veselého. Aktivní účast ředitelky na konferenci „Škola základ života. Platí to 

i dnes?“ pořádanou městem Benešov a Posázavím, o.p.s. Vyhlášení soutěže o nové logo MKB. 

První vlna COVID-19 – knihovna je uzavřena. Stěhování regálů ve studovně z důvodu 

vytvoření přednáškového prostoru a umístění nového plátna a dataprojektoru. Aktualizace 

příruční knihovny ve studovně. 
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Duben 

Realizace renovace dřevěné podlahy v oddělení pro dospělé. První část školení k přechodu na 

nový knihovní systém Tritius. Představení nového loga. Vypsána literární soutěž na téma „Víte, 

proč se Benešákům říká POVIDLÁCI?“ 

 

Květen 

Účast 3 zaměstnanců MKB na školení Senioři píší wikipedii. Pořízení generátoru ozonu 

a proškolení obsluhy. Zajištění skartace dokladů.  

 

Červen 

Přechod na nový knihovní systém Tritius a úprava platby čtenářského poplatku na běžný rok, 

nikoliv kalendářní. Pro čtenáře spuštěn nový on-line katalog. Zahájena spolupráce s Dementia 

I.O.V. Projednávání snížení rozpočtu. Školení BOZP. 

 

Červenec 

Realizace výmalby a oprava prasklé zdi v prostoru nad výpůjčním pultem v oddělení pro 

dospělé a části studovny. Zahájení spolupráce s kontaktním místem POSEZ – realizace 

knižního koutku. 

 

Září 

Realizace poslechového pořadu s hudebním kritikem Jiřím Černým na téma Jiří Šlitr. Připojení 

k iniciativě Semínkovna. Úprava otevírací doby se začátkem od 8:00. Dodatečná realizace 

pasování žáků 1. tříd základní škol v Benešově na rytíře řádu čtenářského. Spuštění nového 

blogu Toulky s knihovnou. 

 

Říjen 

Realizace prvního SWAPu. Zřízena donášková služba. Zahájeno půjčování tašek. Byl zahájen 

zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku, jehož tématem byly Rituály královských rodů. 

Vzhledem k epidemiologickým nařízením proběhla větší část zimního semestru formou 

distanční výuky. Předložení rozpočtu na rok 2021. 

 

Listopad 

Zahájena revize v dětském oddělení. Zahájení půjčování deštníků.  

 

Prosinec 

Realizace čištění lina ve studovně. Proběhlo školení první pomoci.  

 

V průběhu celého roku probíhaly v oddělení pro dospělé a ve studovně tematické výstavky, 

např. knižní novinky, výročí narození známých osobností, významné mezinárodní dny 

a události apod. 

 

Díky dotaci z Programu rozvoje venkova, o kterou požádalo město Benešov, byla vytvořena 

v oddělení pro dospělé čtenáře odpočinková zóna, byl rozšířen počet počítačů s on-line 
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katalogem – nově jsou umístěny dva počítače na sloupech v prostorách knihovny. V rámci 

dotace byla vybavena studovna novým laserovým dataprojektorem, promítacím plátnem 

a pohodlnými židlemi. V audiovizuálním oddělení vznikla odpočinková t-zóna pro teenagery, 

v dětském oddělení je nově interaktivní stěna, která nabízí nejen výukové a vzdělávací 

programy pro školy a školky, ale také volnočasové programy.  

 

V roce 2020 umožnila MKB praxi 2 studentům. Prvním byl žák Základní školy a Praktické 

školy Benešov, který docházel do knihovny 3 měsíce, vždy 1x týdně. V rámci praxe se podílel 

především na seznamu a aktualizaci regionálních zpravodajů, pracoval s počítačem a tiskárnou. 

Dalším byla studentka Vyšší odborné školy informačních studií, jejíž 3,5 měsíční praxe 

v rozsahu 560 hod. byla částečně zkrácena kvůli pandemii COVID-19. Během několika týdnů 

prošla studentka všemi odděleními, byla aktivní při obsluze čtenářů, podílela se na tvorbě 

plakátů apod. 

 

Téměř celý rok byl ovlivněn pandemií COVID-19. Doba uzavření byla využita na stěhování 

regálů, vyřazování majetku, renovaci parketové podlahy, na revizi knihovního fondu v oddělení 

pro děti a pro dospělé apod. Pro větší bezpečnost byla pořízena ochranná plexi na pulty, 

zaměstnanci byli vybaveni dostatečným množstvím ochranných pomůcek – roušky, dezinfekce, 

rukavice, respirátory.  

 

Během jarního uzavření knihovny bylo zveřejněno na Youtube kanále několik autorských čtení 

Kláry Gočárové a jejích kolegů. 

 

V únoru se knihovna zapojila do projektu Dobrovolnictví. Během roku 2020 chodilo do 

knihovny 10 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 66 hod, nejvíce v březnu a v září. Pomohli 

s balením knih, s tvorbou výzdoby, řazením knih, obalováním knih, s vyřazováním novin, 

Semínkovnou, s dovozem knih do nemocniční knihovny apod. 

 

1. Akvizice, katalogizace a organizace fondu 

Přírůstek knihovního fondu v r. 2020 
Městská knihovna 

Benešov 

pobočka 

Úročnice 

Přírůstek nových knih celkem (všechna odd. 

knihovny) – vyjma Regionálního centra 
2 712 24 

Z toho knihy pro děti 704 2 

DVD 0 0 

Audio – media 109 0 

Tematické kufříky 0 0 

Hudebniny 4 0 

Ostatní knihovní jednotky (mapy, elektr. 

dokumenty, brožury) 
34 0 

Přírůstek knihovního fondu celkem 2 859 24 

Počet exemplářů titulů odebíraných periodik 151 5 
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Doplňování knihovního fondu probíhalo dle finančních možností knihovny a v souladu se 

schváleným rozpočtem pro rok 2020. 

 

V oblasti regionální funkce je od roku 2006 realizován centrální nákup z SVK v Kladně pro 

všechny pověřené knihovny ve Středočeském kraji a tento knižní fond je evidován jako majetek 

Středočeského kraje se speciálně vygenerovanou řadou přírůstkových čísel SVK Kladno a 

nezapočítává se do přírůstku Městské knihovny Benešov. Knihy jsou jak v katalogu, tak fyzicky 

ve výměnném fondu označeny signaturou „K“. 

 

Na základě smlouvy mezi SKIPem, MK ČR a ochrannými autorskými svazy musí knihovna 

odvádět poplatek za půjčování hudebních nosičů (CD a audioknihy) ve výši 40 % tržeb 

společnosti INTERGRAM z.s. Dále knihovna platí měsíční paušál ve výši 607 Kč/měs. 

společnosti OSA (Ochranný svaz autorský) za půjčování DVD. V loňském roce byl měsíční 

paušál placen pouze v měsících provozu audiovizuálního oddělení.  

 

Knihovní fond je doplňován především pomocí akvizičního portálu Team Library, který 

zahrnuje nabídky PEMIC, KOSMAS, ALBATROS, ALPRES, EUROMEDIA, HOST a dává 

možnost vybrat nejvýhodnější cenu titulu u různých dodavatelů. Dále knihovna nakupuje 

u BETA Dobrovský a přímým výběrem v knihkupectví Daniela. Podle potřeby využíváme 

možnosti nákupu v knihkupectví Neoluxor, antikvariátech nebo přímých nabídek od autorů. 

Používáme ediční plány, které nám distributoři zasílají především e-mailem. Při nákupu také 

zohledňujeme požadavky uživatelů knihovny. 

 

2. Služby čtenářům a uživatelům knihovny 

Hlavní číselné ukazatele 
Městská knihovna 

Benešov + Úročnice 

Z toho: pobočka 

Úročnice 

Čtenáři celkem 3 235 42 

Z toho čtenáři do 15 let 485 15 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 36 228 168 

Výpůjčky 102 036 677 

Přírůstek knihovního fondu – knihy, CD, 

DVD 
2 859 24 

Kulturní a vzdělávací akce celkem 42 0 

Metodické návštěvy 103 0 

Semináře, porady a vzdělávací akce pro 

region 
1 0 

Svazky v souborech 8 439 150 
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3. Kulturně vzdělávací akce pro děti a dospělé realizované v roce 2020 

Datum Přednášející Název 

29.01.2020 PhDr. Tomáš Zouzal Jak sestavit rodokmen 

20.02.2020 RNDr. Radek Hanus, Ph.D. Příběh šperků baronky Ulriky von Levetzow 

27.02.2020 PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D Po stopách blahoslaveného Hroznaty 

09.03.2020   Čtení s tetou Olinkou 

04.09.2020   Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského 

09.09.2020   Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského 

11.09.2020   Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského 

16.09.2020 Jiří Černý Jiří Šlitr 

VU3V 

Letní semestr: téma Klenoty 

barokního sochařství v českých 

zemích 

5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4. 

Zimní semestr: téma Rituály 

královských rodů 
1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 

 

Během měsíců školního vyučování proběhlo v Městské knihovně Benešov 22 tematických 

vzdělávacích pořadů pro školky a školy z Benešova a okolí. 

 

4. Činnost Regionálního centra 

Městská knihovna Benešov je od roku 2006 jednou z několika knihoven, která je v souladu 

s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění pověřena výkonem 

regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Výkon regionálních funkcí pro obsluhované 

knihovny v pověřeném regionu má přispívat k všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických 

a informačních služeb občanům, ke koordinaci a dělbě práce odborných knihovnických 

a informačních služeb občanům, zajištění průběžného vzdělávání profesionálních 

a neprofesionálních knihovníků regionu, rozšíření nabídky literárních novinek 

v neprofesionálních i malých profesionálních knihovnách a zabezpečení kontinuity odborné 

úrovně základních knihovnických technik ve veřejných knihovnách. 

Činnost regionálního centra byla v roce 2020 ve značné míře ovlivněna onemocněním 

COVID-19 jak v jarním, tak podzimním období, kvůli kterému byl vyhlášen nouzový stav 

a tím pádem nebylo možné navštěvovat ostatní knihovny. Osobní komunikace byla nahrazena 

e-mailovou a telefonickou. Období, kdy nebylo možné rozvážet výměnné soubory, bylo využito 

k aktualizaci skladů a následnému vyřazení knih, které byly poškozené a opotřebované. 

Regionální oddělení také spolupracovalo na kompletní aktualizaci a přestěhování Obecní 

knihovny v Soběhrdech do nových prostor a pomohlo se zprovozněním jejich on-line katalogu. 

Činnost regionální funkce poskytovala Městská knihovna Benešov v loňském roce ze 115 

obsluhovaných knihoven ve vymezeném územním celku s rozšířenou teritoriální působností 

pouze 77 knihovnám. V roce 2020 bylo za Městskou knihovnu Benešov realizováno celkem 
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103 metodických návštěv, 104 odborných konzultací (převážně telefonicky nebo  

e-mailem). Přírůstek knihovního fondu činil 1.650 svazků, expedováno bylo 141 výměnných 

souborů, které obsahovaly celkem 8.439 svazků. Celkem bylo najeto 3.394 km.  

Pro knihovníky byly uspořádány 1 e-mailová odborná porada a 1 vzdělávací akce. Částka 

určená na financování výkonu regionální funkce v Městské knihovně Benešov pro rok 2020 

byla stanovena Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

č. S-4945/KUL/2019 a následného dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje na rok 2020 č. S-7479/KUL/2019/1 v celkové výši 1.493.000 Kč.  

Kromě běžných provozních výdajů byl příspěvek použit např. na nákup kancelářských stolů, 

kancelářských židlí, stolního počítače, notebooku, tiskárny, projektoru nebo ručního skeneru. 

Pořízení většiny nových hmotných věcí souviselo především se zřízením nového pracovního 

místa v rozsahu 0,75 úvazku. 

Městská knihovna Benešov vyčerpala schválenou dotaci v plné výši, v souladu se Smlouvou 

o poskytnutí dotaze z rozpočtu Středočeského kraje a to v plné míře na výkon regionálních 

funkcí.  

 

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

1. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření 

Výnosy celkem 9 953 509,68 Kč 

Náklady celkem 9 932 667,82 Kč 

Hospodářský výsledek 20 841,86 Kč 

 

Městská knihovna Benešov v roce 2020 dosáhla hospodářského výsledku ve výši  

20 841,86 Kč. Tohoto výsledku dosáhla drobnými úsporami neinvestičních nákladů 

jednotlivých položek rozpočtu. Výnosy i náklady se od původního rozpočtu liší, a to z důvodu 

opakovaného uzavírání a omezení provozu knihovny v souvislosti s COVID-19 a také 

v souvislosti se snížením příspěvku z rozpočtu zřizovatele během roku 2020. Díky uváděným 

skutečnostem byly některé akce zcela zrušeny (především akce pro veřejnost) nebo byly 

realizovány v menším rozsahu (výmalba pouze části oddělení pro dospělé, omezení nákupu 

knih). 

 

Zapojení fondů do výnosů: 

Fond rezervní – ze zlepšeného HV: 

Proúčtování daňové úspory z roku 2019 (nákup knih)     23 560,00 Kč  

 

Fond FKSP: 

Na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců   2 810,00 Kč 
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2. Informace o přesunech mezi syntetickými účty 

Skupina Částka Poznámky 

Materiál 20 000,00 Kč 
Převod ze služeb na nákup ostatního knihovního fondu – 

hry 

Služby 20 000,00 Kč 
Úspora byla přesunuta do skupiny materiál na pořízení 

ostatního knihovního fondu – hry 

 

3. Čerpání účelových dotací a jejich vyhodnocení 

V roce 2020 čerpala Městská knihovna Benešov účelovou dotaci ÚZ 00603 ve výši 

1 493 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje S-4945/KUL/2019/1 na výkon regionální 

funkce knihovny s možností čerpání od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Městská knihovna Benešov 

vyčerpala v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace veškeré poskytnuté finanční prostředky 

na výkon regionálních funkcí a přidělenou dotaci ve stanoveném termínu řádně vyúčtovala.  

 

4. Zdroje financování 

Městská knihovna Benešov byla v roce 2020 financována formou vícezdrojového financování: 

a) Příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši:   8 019 000,- Kč 

b) ÚZ 00603 od Středočeského kraje ve výši:   1 493 000,- Kč 

 

5. Mzdové náklady 

Mzdové náklady za rok 2020 za městskou funkci knihovny činily 5 149 180,- Kč. Z toho 

mzdové náklady hrazené z účelové dotace ÚZ 00630 na regionální funkci za rok 2020 činily 

834 682,- Kč.  

 

6. Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy 

Oprava dřevěné podlahy a čistící zóny v oddělení pro dospělé 205 259,50 Kč 

Výmalba hudebního oddělení a stěny za katalogem v oddělení pro dospělé             12 530,00 Kč 

Údržba PVC podlahy ve studovně 17 129,00 Kč 

Oprava výpočetní techniky a kopírovacích strojů 3 078,92 Kč 

Oprava a údržba ostatní techniky (výtah) 13 133,34 Kč 

Oprava služebního vozidla (financováno z dotace Středočeského kraje) 9 541,68 Kč 

Ostatní drobné opravy 7 485,00 Kč 

Celkem za opravy 268 157,44 Kč 

 

7. Peněžní fondy 

Fond odměn:  

Peněžní fondy 262 955,61 Kč 1. 1. 2020 

Fond odměn:  262 955,61 Kč 31. 12. 2020 

Z fondu odměn v roce 2020 nebylo čerpáno. 
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Fond kulturních a sociálních potřeb: 

Počáteční stav 169 082,10 Kč 1. 1. 2020 

Tvorba  94 910,00 Kč Příděl z hrubých mezd 

Čerpání 78 736,00 Kč 

Stravné, rekreace, penzijní pojištění, 

kultura, sport, dary, ostatní (dovybavení 

kuchyňky) 

Konečný zůstatek 185 256,10 Kč 31. 12. 2020 

 

Fond rezervní: 

Počáteční stav 750 346,88 Kč 1. 1. 2020 

Tvorba 77 840,67 Kč  Převod z ZHV 

Čerpání 23 560,00 Kč Proúčtování odložené daně za rok 2019 

Konečný zůstatek 804 627,55 Kč 31. 12. 2020 

Za celou odloženou daň byly pořízeny knihy. 

  

Fond reprodukce majetku: 

Počáteční stav celkem 945 634,87 Kč 1. 1. 2020 

Tvorba 37 572,00 Kč Odpisy 

Čerpání 0,00 Kč  

KZ – městská funkce 390 181,87 Kč 31. 12. 2020 

KZ – dotace MK ČR 74 760,00 Kč 31. 12. 2020 nekryto finančně 

KZ – regionální funkce 518 265,00 Kč 31. 12. 2020 kryto z dotace RFK 

Konečný zůstatek celkem 983 206,87 Kč 31. 12. 2020 

Dle pokynu zřizovatele od 1. 1. 2020 se tvoří fond pouze z finančně krytých odpisů 

zřizovatelem, a ne z majetku nakoupeného z dotace. 

 

8. Pohledávky  

Ke dni 31. 12. 2020 byly evidovány v rámci dokladové řádné inventarizace pohledávky:  

Pohledávky za faktury 140,00 Kč Faktury za MVS 

Soudem uznané pohledávky 8 342,00 Kč Za ztracené knihy a soudní poplatky 

Pohledávky za upomínky 3150,00 Kč Poplatky za upomínky od čtenářů 

Zaplacené zálohy: 

874 000,00 Kč Zálohy na energie, služby 

67 244,00 Kč Zálohy na energie, služby RFK 

999,00 Kč Zálohy na časopisy 

Celkem pohledávky 953 875,00 Kč  

 

9. Závazky 

Jedná se o krátkodobé závazky za neuhrazené faktury, které nebyly dodány do data účetní 

inventarizace. Úhrnem se jednalo o 6 faktur v celkové výši 6 644,55 Kč. Ostatní vyplynuly 

s ohledem na lednový výplatní termín – výplaty mezd za prosinec 2020 a s tím související 

odvody daně, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši 615 132,- Kč. 
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10. Výsledky kontrol 

V roce 2020 v Městské knihovně Benešov nebyla provedena žádná kontrola.  

 

11. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. 

Městská knihovna Benešov vede evidenci osob se zdravotním postižením, ale vzhledem 

k tomu, že nezaměstnává v pracovním poměru více jak 25 zaměstnanců, není tudíž v souladu 

s § 81 zákona č. 435/2004 Sb. povinna zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 

povinného (4 %) podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

 

12. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

V roce 2020 nebyly dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů vzneseny na Městskou knihovnu Benešov žádné dotazy v režimu zákona. 

 

13. Upozornění na případná rizika zejména ve vztahu k budoucímu 

zajištění financování organizace 

Největším problémem je plynulé zajištění regionálních funkcí knihovny. Tato činnost je 

financována z účelové dotace Středočeského kraje. Smlouva o poskytování dotace se uzavírá 

znovu na kalendářní rok, k jejímu uveřejnění v registru smluv dochází ze strany Středočeského 

kraje až začátkem kalendářního roku, což přináší komplikace při jejím čerpání. 
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D) PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 
Roční výkaz o knihovně (str. 1) 
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Roční výkaz o knihovně (str. 2) 


