
 

 

 

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Středočeského kraje schvaluje svým usnesením č. 089-17/2019/ZK ze 18.2.2019 

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 3 zákona č. 

122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto zřizovací listinu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvková 

organizace: 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

Zřizovatel: 

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 70891095 

 

Příspěvková organizace: 

Název: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 

Sídlo: ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno 

IČ: 00069892 

Právní forma: příspěvková organizace. 
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Článek II. 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 

1. Hlavní účel 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, je veřejnou knihovnou 

s univerzálními knihovními fondy, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby 

s cílem zajistit všem bez rozdílu rovný přístup k informacím. Je centrem kulturních, vzdělávacích 

a informačních služeb pro město Kladno a Středočeský kraj. Knihovna plní funkci knihovny kraj-

ské. Je součástí systému veřejných knihoven České republiky vykonávající koordinační, odborné, 

informační, vzdělávací, analytické, metodické a poradenské činnosti. 

Hlavním účelem zřízení je zejména: 

- uspokojování informačních potřeb občanů a institucí, spočívající ve využívání knihovních 

a informačních fondů, případně prostřednictvím nových informačních technologií 

- rozvíjení vzdělanostní a kulturní úrovně občanů 

- uchování národního kulturního dědictví 

 

2. Předmět hlavní činnosti 

Ke splnění hlavního účelu zřízení plní a zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, pří-

spěvková organizace, zejména tyto činnosti: 

1. Shromažďuje systematicky národní, regionální a zahraniční dokumenty s ohledem na univer-

zální a specifické potřeby uživatelů knihovny a regionu Středočeský kraj v souladu s vývojem 

technologií a požadavky všeobecné dostupnosti informací. 

2. Dokumenty na všech nosičích informací získává koupí, povinným výtiskem, dary a výměnou, 

včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací. 

3. Knihovna eviduje a zpracovává získané dokumenty, přičemž vytváří databáze v rámci infor-

mačního fondu. 

4. Knihovna svůj fond bezpečně uchovává a chrání. Trvale uchovává konzervační fond 

a historický fond. Za účelem správy a ochrany knihovního fondu knihovna provádí nebo zajiš-

ťuje opravy a knihařské zpracování dokumentů. 

5. Knihovna propaguje a zpřístupňuje svůj knihovní fond uživatelům přímým půjčováním, pro-

střednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, prostřednictvím biblio-

grafické a informační činnosti, veřejným předváděním audiálních a audiovizuálních děl a dal-

šími formami. Svůj elektronický katalog vystavuje na své webové stránce na internetu. 

6. Knihovna chrání a zpřístupňuje knihovní fond převodem dokumentů do digitální podoby a je-

jich zpřístupňováním v digitální knihovně. Provozuje digitalizační pracoviště pro potřeby digi-

talizace dokumentů z vlastního fondu, ze sbírek a fondů příspěvkových organizací Středočes-

kého kraje a dalších dokumentů kulturní hodnoty se vztahem k Středočeskému kraji. 

7. Knihovna poskytuje a zprostředkovává ústní, bibliografické, referenční a faktografické infor-

mace a rešerše včetně informací z vnějších informačních zdrojů. 

8. Knihovna umožňuje při zajišťování informačních potřeb uživatelům přístup k veřejným dato-

vým sítím pomocí telekomunikačního zařízení. 

9. Knihovna spolupracuje s Národní knihovnou ČR, krajskými knihovnami a specializovanými 

knihovnami při zpracování národní bibliografie, účastní se tvorby souborného katalogu a dal-

ších kooperačních aktivit knihoven a informačních institucí. 

10. Knihovna je členem odborných sdružení a svazů, jako jsou zejména Sdružení knihoven ČR 

(SDRUK), Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a Česká národní skupina Inter-

nacional Association of Music Libraries (IAML). 
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11. Knihovna provádí výzkum v oblasti rozvoje, optimalizace a využívání veřejných knihovnic-

kých a informačních služeb a šíří jeho výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo pře-

vodu technologií; 

12. Knihovna podporuje výzkum, vývoj a inovace tím, že svým knihovním fondem 

a informačními zdroji poskytuje informační služby pro výzkum, vývoj a inovace, umožňuje 

ověřování výsledků výzkumu a vývoje a jejich šíření na nevýlučném a nediskriminačním zá-

kladě. 

13. Knihovna realizuje ve vztahu ke knihovnímu a informačnímu fondu a knihovním 

a informačním službám mimoškolní informační přípravu uživatelů. 

14. Knihovna vydává knihovnické, informační a bibliografické publikace, publikace sloužící ke 

vzdělávání knihovníků, k účelům ochrany kulturního dědictví a další, plynoucí z poslání kni-

hovny. 

15. Knihovna pořádá vzdělávací akce (včetně přednášek a odborných kurzů) pro odbornou a uži-

vatelskou veřejnost. 

16. Knihovna uskutečňuje kulturní, poznávací a kulturně společenské akce spojené s veřejným 

předváděním (zpřístupňováním) autorských děl ve smyslu autorského zákona. 

17. Knihovna pořádá výstavy. 

18. Knihovna pořizuje, využívá a zpřístupňuje databáze v souladu s platným autorským zákonem. 

19. Knihovna rozvíjí vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami za účelem výměny zku-

šeností, metod práce a v oblasti všeobecných kulturních aktivit, pokud se týkají oblasti kniho-

ven. 

20. Knihovna je součástí systému knihoven vykonávajících koordinační, odborné, informační, 

vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti a plní funkci 

a) střediska shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování fondu regionálních 

dokumentů, včetně dokumentů speciálních druhů a elektronických zdrojů; 

b) zpracování a zpřístupňování regionálních informačních databází a zabezpečování krajského 

bibliografického systému; 

c) krajského centra meziknihovních služeb; 

d) ústřední knihovny veřejných knihoven v kraji, koordinačního a konzultačního střediska 

s orientací na podporu účelné kooperace paměťových a informačních institucí a pracovišť 

v kraji, koordinace bibliografické činnosti, řešení odborných otázek rozvoje a činnosti; 

e) systému knihovnických služeb, racionalizaci pracovních procesů v oboru; 

f) organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť, 

g) krajského centra informačních databází; 

h) plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven na základě 

uzavřených smluv, uzavírá smlouvy s veřejnými knihovnami nebo obcemi a s městy kraje 

na zabezpečení regionálních funkcí; 

i) vykonává další činnosti na úrovni kraje. 

21. Knihovna poskytuje další služby související s naplňováním hlavního účelu zřízení, zejména 

poskytuje kopie dokumentů z knihovního fondu za úplatu, prodává publikace, prodává mate-

riály a předměty sloužící k propagaci knihovny a Středočeského kraje, pronajímá dočasně ne-

využívané prostory v objektech, s nimiž hospodaří, pronajímá plochy určené k reklamě 

v objektech knihovny, na webových stránkách knihovny a v publikacích, které vydává. 

22. Knihovna je vydavatelem celostátního oborového měsíčníku Čtenář. 

 

Článek III. 

Statutární orgán organizace 

1. Statutárním orgánem Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvkové organizace, je ředi-

tel, kterého podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává Rada Středočeského kraje.  
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2. Ředitel vystupuje navenek jménem a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému 

textu připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko Středočeské vědecké knihovny v Klad-

ně, příspěvkové organizace. 

3. Ředitel je odpovědný Radě Středočeského kraje za činnost a hospodaření příspěvkové organiza-

ce. 

4. Ředitel je oprávněn stanovit písemně svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci za-

stupovat v době jeho nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn v době nepřítomnosti ředitele vystu-

povat navenek jménem Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvkové organizace, 

a listiny podepisovat tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení 

funkce (příp. slova „v zastoupení ředitele“) a razítko Středočeské vědecké knihovny v Kladně, 

příspěvkové organizace. 

5. Při své činnosti se ředitel i jeho zástupce řídí obecně závaznými právními předpisy 

a směrnicemi zřizovatele. 

6. Ředitel je oprávněn: 

- uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

a směrnicemi Středočeského kraje, 

- jmenovat a odvolávat radu příspěvkové organizace a poradní sbor pro sbírkotvornou čin-

nost (uměleckou nákupní komisi) jako své poradní orgány; jejich činnost se řídí jednacími 

řády, které ředitel příspěvkové organizace vydá, 

- jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance organizace, kteří řídí činnost jednotlivých or-

ganizačních útvarů, 

- vydat organizační řád a další interní předpisy příspěvkové organizace. 

 

Článek IV. 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného příspěvkové organizaci 

k hospodaření a nabývání dalšího majetku 

1.  Středočeské vědecké knihovně v Kladně, příspěvkové organizaci se předává k hospodaření 

majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož inventurní soupis je uložen u příspěvkové organizace. 

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hos-

podaření, je uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny. 

2.  Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou 

v odstavci 3 a v odstavci 4 tohoto článku. 

3.  Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro kterou byla zřízena, a to 

a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele, 

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 

c) děděním; bez předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví 

odmítnout, 

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 

4 V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 24-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 

2011, pořizuje od 1 1. 2012 příspěvková organizace do svého vlastnictví tento majetek:  

I. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 

a) Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 – Software 

014 - Ocenitelná práva 

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
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019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

b) Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

029 -Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

II. Účtová třída 1 - Zásoby  

a) Účtová skupina 11 – Materiál 

b) Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby 

c) Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby 

 

III. Majetek účtovaný přímo do spotřeby 

5. Příspěvková organizace je povinna s majetkem předaným k hospodaření (dále jen „svěřený ma-

jetek“) a s vlastním majetkem hospodařit efektivně, ekonomicky a účelně jej využívat, pečovat 

o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení po celou dobu svojí existence. 

 

Článek V. 

Vymezení majetkových práv organizace 

1. Obecná ustanovení 

a)  Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro 

hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti.  

b)  Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení zá-

kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině, směrnic a poky-

nů zřizovatele. 

2. Nemovitý majetek 

a) O veškerých dispozicích, týkajících se změny vlastnictví nemovitostí a jejich součástí 

a příslušenství (tj. zejména nabytí, prodej, směna, darování či jiný úplatný nebo bezúplatný 

převod na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, zcizení příp. další změna) rozhodne a je 

provede zřizovatel. 

b) O změně účelu využití nemovitosti a jejich součástí a příslušenství rozhodne zřizovatel. 

c) Další dispozice s nemovitým majetkem (zejména uzavírání nájemních smluv, smluv 

o výpůjčce, o právu odpovídajícímu věcnému břemenu, vložení do majetku právnických nebo 

fyzických osob) se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dal-

šími obecně závaznými právními předpisy, směrnicemi a pokyny zřizovatele. 

d) V případě pořízení nemovitého majetku nebo jeho technického zhodnocení ve vlastnictví kraje 

z finančních prostředků strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko či ji-

ných zahraničních zdrojů, který má příspěvková organizace svěřen do správy, přebírá příspěv-

ková organizace na tomto svěřeném majetku plnění závazku, který má příjemce dotace (zřizo-

vatel) vůči poskytovateli dotace po celou dobu udržitelnosti projektu. Uvedené platí v případě, 

že příjemcem finančních prostředků je zřizovatel (kraj) na základě uzavření Smlouvy o po-

skytnutí dotace, nikoliv příspěvková organizace. 

3. Movitý majetek 

a) Dispozice se svěřeným movitým majetkem předaným k hospodaření se řídí zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně zá-

vaznými právními předpisy, směrnicemi a pokyny zřizovatele. 
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b) V případě pořízení movitého majetku z finančních prostředků strukturálních fondů EU, fi-

nančních mechanismů EHP Norsko či jiných zahraničních zdrojů, převedeného příspěvkové 

organizaci, přebírá příspěvková organizace k tomuto převedenému majetku plnění závazku, 

který má příjemce dotace (zřizovatel) vůči poskytovateli dotace po celou dobu udržitelnosti 

projektu. Uvedené platí v případě, že příjemcem finančních prostředků je zřizovatel (kraj) na 

základě uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, nikoliv příspěvková organizace. 

4. Jiná majetková práva 

a) Příjmy z případného prodeje majetku, je-li prodej zřizovatelem připuštěn, vede organizace 

v účetnictví odděleně. Použití příjmů prodeje majetku se řídí směrnicí zřizovatele. 

b) Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizova-

telem. 

c) Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněži-

tých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a so-

ciálních potřeb. 

d) Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh 

jen s předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek. 

e) Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizo-

vatele. 

f) Organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to jen jde-

li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba. 

g) Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení. 

h) Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele. 

i) Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením práv-

ních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. 

j) Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. 

5. Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu 

z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, nejdéle v termínu předložení závěrečného účtu organizace.  

 

Článek VI. 

Finanční hospodaření organizace 

1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními pro-

středky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických 

a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zří-

zení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a směrnicemi zřizovatele. 

2. Organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský 

rok, kterou předloží zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem. 

 

Článek VII. 

Okruhy doplňkové činnosti organizace 

1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 

odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

2. Příspěvková organizace má v doplňkové činnosti vymezen předmět podnikání:  
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a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zákon. 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), obory činnosti: 

velkoobchod a maloobchod. 

 

Článek VIII. 

Zajištění finanční kontroly organizace 

Organizace je povinna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné sprá-

vě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit 

provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným zákonem, směrnicemi a pokyny zřizovate-

le. 

 

Článek IX. 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, je zřízena na dobu neurčitou. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu nahrazuje do současné doby vydané zřizovací listiny 

a jejich dodatky Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvkové organizace. 

2. Tato zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 18. 2. 2019, tj. jejím schválením usnesením Za-

stupitelstva zřizovatele č. 089-17/ZK ze dne 18. 2. 2019. 

3. V případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné 

k jeho platnosti.  

 

 

 

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová 

hejtmanka Středočeského kraje 
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Příloha č. 1 

ke zřizovací listině  

Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvková organizace 

 

Vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření 

 

Zřizovatel vymezuje majetek ve svém vlastnictví, který předává příspěvkové organizaci 

k hospodaření takto:  

 

I. 

Katastrální území Kladno 

Nemovitosti: 

a) pozemek p. č. 5609 o výměře 372 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je 

stavba Kladno, čp. 1550, rod. dům, stavba stojí na pozemku: p.č. 5609; 

b) pozemek p.č. 5611 o výměře 570 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stav-

ba Kladno, čp. 1624, obč. vyb., stavba stojí na pozemku: p.č. 5611; 

c) pozemek p.č. 5612 o výměře 59 m2 ostatní plocha; 

d) pozemek p.č. 5613 o výměře 1169 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je 

stavba Kladno č.p. 1641, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 5613; nemovitá kulturní 

památka 

e) pozemek p.č. 5793 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; 

f) pozemek p.č. 5794 o výměře 43 m2, ostatní plocha; 

g) pozemek p.č. 5795 o výměře 268 m2, ostatní plocha; 

h) pozemek p.č. 5797 o výměře 458 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; 

i) pozemek p.č. 5799 o výměře 194 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr; 

j) pozemek p.č. 5800 o výměře 452 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je 

stavba Kladno čp. 1566, rod. dům, stavba stojí na pozemku 5800 

k) pozemek p.č. 5801 o výměře 598 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je 

stavba bez čp/če, adminis., stavba stojí na pozemku p.č. 5801; 

l) pozemek p.č. 5811 o výměře 133 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; 

m) pozemek p.č. 5812 o výměře 401 m2, zahrada; 

n) pozemek p.č. 5813 o výměře 147 m2, zahrada; 

o) pozemek p.č. 5838/1 o výměře 596 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Všechny nemovitosti jsou zapsány na LV č. 13068 pro obec a katastrální území Kladno u Kata-

strálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno jako vlastnictví Středočeského 

kraje. 

 

II. 

Katastrální území Dubí u Kladna 

Nemovitosti: 

a) pozemek p.č. 1200 o výměře 869 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stav-

ba Dubí čp. 63, stavba stojí na pozemku p.č. 1200; 

b) pozemek p.č. 1201 o výměře 229 m2, ostatní plocha. 
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Všechny nemovitosti jsou zapsány na LV č. 31148 pro obec Dubí a katastrální území Dubí 

u Kladna u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno jako vlastnic-

tví Středočeského kraje. 

 


