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1. Základní údaje 

 
Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) 

Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, 115 17 

 

IČO: 14893631 

Poštovní adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, 115 17 

 
tel.: 296 326 121 

fax: 222 210 494 

e-mail: ktn@ktn.cz 

e-mail digitální knihovny: biblio@ktn.cz 

http://www.ktn.cz 

 
Půjčovní doba pro veřejnost:   

Osobní výpůjčky:  pondělí – čtvrtek  9 - 18 hod. 

   pátek   9 – 15 hod. 

 

Zásilková služba: pondělí – pátek 

Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní 

Digitální knihovna: neomezený provoz   

 

 

2. Způsob zřízení KTN 
 

Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) 

KTN byla zřízena rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j. 14264/90 – I/KK ze 

dne 18. 12. 1990 ke dni 1. 1. 1991 jako rozpočtová organizace. KTN je právnickou osobou – 

příspěvkovou organizací MK ČR, jejíž činnost je upravena Zřizovací listinou vydanou MK 

ČR dne 30. 11. 2011 pod č.j. MK 59291/2011 a Rozhodnutím MK ČR č. 24/2012 ze dne 26. 

4. 2012. pod č.j. 24674/2012. 
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3. Organizační struktura a přehled hlavních činností 

 
3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Přehled hlavních činností organizace 
 

KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou 

s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově 

postiženým občanům. KTN zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým                

a informačním službám a dalším službám, které poskytuje. 

 

Knihovní fondy KTN: 

 

 Základní ustanovení: KTN jako svoji hlavní činnost v souladu s knihovním zákonem 

získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí                   

a zahraniční dokumenty. Z nich buduje: 

o konzervační fond, 

o univerzální knihovní fond, 

o specializované fondy, 

o historický fond. 

 

 Doplňování fondů: Dokumenty do svých fondů KTN získává vlastní výrobou              

a prostřednictvím povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, včetně mezinárodní 

výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou 

o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy. KTN 

získává i elektronické dokumenty, a to od jiných osob i vlastní digitalizací dokumentů 

a na základě dobrovolného nebo povinného odevzdávání publikovaných 

elektronických dokumentů nebo tiskových předloh klasických knihovních dokumentů.  

 

 Zpracovávání dokumentů: Knihovna zpracovává všechny dokumenty v souladu 

s mezinárodními standardy za účelem jejich snadného celonárodního i mezinárodního 

využití a sdílení bibliografických záznamů i záznamů autorit. 
 

 

3.2 Přehled hlavních činností organizace 

 

 

 

 

 

Ředitel 
 

 

Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fondů,  

půjčovní služby, Digitální knihovna)  

Knihovníci, operátor informačních technologií 

10 zaměstnanců  

 

Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový přepis) 

Vedoucí úseku, mistři zvuku, zvukaři 

9 zaměstnanců  

Výrobně-technický úsek (tisk, distribuce a technické služby) 

Vedoucí úseku, přepisovači – sazeči, korektoři,  

knihaři, řidič, elektromechanik, operátor inf. technologií, 

výtvarník-modelář, uklízečky 

19 zaměstnanců  

 

Ekonomický úsek 

Vedoucí úseku, hlavní účetní, finanční a  

majetková účetní 

3 zaměstnanci  

 

 

Interní audit – kontrola 

0,20 zaměstnance 

 

 

Personalistika 

1 zaměstnanec 

 
Sekretariát – spisová služba 

1 zaměstnanec 

 



 

 

3.2 Přehled hlavních činností organizace 

 

KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou 

s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově 

postiženým občanům. KTN zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým                

a informačním službám a dalším službám, které poskytuje. 

 

Knihovní fondy KTN: 

 

 Základní ustanovení: KTN jako svoji hlavní činnost v souladu s knihovním zákonem 

získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí                   

a zahraniční dokumenty. Z nich buduje: 

o konzervační fond, 

o univerzální knihovní fond, 

o specializované fondy, 

o historický fond. 

 

 Doplňování fondů: Dokumenty do svých fondů KTN získává vlastní výrobou              

a prostřednictvím povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, včetně mezinárodní 

výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou 

o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy. KTN 

získává i elektronické dokumenty, a to od jiných osob i vlastní digitalizací dokumentů 

a na základě dobrovolného nebo povinného odevzdávání publikovaných 

elektronických dokumentů nebo tiskových předloh klasických knihovních dokumentů.  

 

 Zpracovávání dokumentů: Knihovna zpracovává všechny dokumenty v souladu 

s mezinárodními standardy za účelem jejich snadného celonárodního i mezinárodního 

využití a sdílení bibliografických záznamů i záznamů autorit. 

 Správa a ochrana fondů: Knihovna spravuje a ochraňuje knihovní dokumenty a fondy 

a zabezpečuje jejich restaurování, konzervaci a preventivní ochranu. 

 Zpřístupňování fondů: Knihovna v souladu s platným právním řádem zpřístupňuje 

vlastní i externí fondy a další informační zdroje. 
 

 

Další související činnosti KTN 
 

K naplnění účelu, pro který byla zřízena, KTN jako hlavní činnost v souladu s platným 

právním řádem České republiky bezúplatně i za úplatu: 

 

 poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické    

a informační služby, 

 poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, 

 pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, 

 pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých 

knihovních fondů, služeb, svých výsledků výzkumu, vývoje a inovací, svého 

společenského významu a svého místa v životě společnosti, přičemž vystavuje i jinak 

zpřístupňuje autorská díla a jejich rozmnoženiny ve smyslu platného zákona o právu 

autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž pořádá audiovizuální 



představení ve smyslu platného zákona o některých podmínkách výroby, šíření            

a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých 

dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů 

zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických 

a informačních služeb a dalších služeb, 

 digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů, 

 pořizuje, vyrábí, vydává a rozšiřuje: 

o zvukové publikace a zvukové záznamy, 

o tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu, 

o reliéfní grafiku, 

o periodický tisk a neperiodické publikace související s jejím účelem zřízení       

a její činností. 

 poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům, 

 poskytuje kulturní služby zejména zrakově postiženým studentům, hudebníkům          

a dalším zájmovým skupinám, 

 provozuje webové prezentace související s jejím účelem zřízení a její činností, 

 poskytuje informační služby související s jejím účelem zřízení a její činností, 

 zajišťuje provoz veřejně přístupných prostor, s nimiž hospodaří, a zabezpečuje 

propagaci své činnosti, přičemž poskytuje i reklamní a propagační služby, 

 vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury. 
 

 

 

Technické vybavení pořízené v roce 2017: 

 

 Produkční tiskový stroj Konica-Minolta C2060L 

 Víceúčelový perforovací a bigovací stroj TOPOZ PD 70/75 

 Laminovací stroj Leitz I-Lam Touch turbo A3 

 Multifunkční kopírovací stroj Konica-Minolta bizhub C258 

 Server Dell PowerEdge T130 

 HPE Switch J9776A 

 11 ks PC s předinstalovaným operačním programem Windows 10 

 2 NTB s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 

 7 monitorů 

 SW MS Office PRO 2016 (14 licencí) 

 V roce 2017 také proběhla kontrola stavu a servis na řezačce ADAST Maxima 80 

Basic a servis na řezacím automatu Hefter Systemform C6609 PFE. Opravy a údržba 

ostatního strojního vybavení KTN bylo zajištěno vlastními pracovníky. 

 

Mezi významnější akce průběžně prováděné údržby v objektu Ve Smečkách 602/15 

v Praze 1 patřily: 

 

 Rekonstrukce bytu č. 13 v 5. NP 

 Výměna hlavního elektrického rozvaděče v domě 

 Výměna bojleru pro ohřev teplé vody 

 Změna expanzních nádob a řešení oprav havarijního stavu části topné soustavy 

 Čištění střech, okapů, přichytávání uvolněných klempířských částí střech. 

 Dodávka a montáž hlavního uzávěru plynu. 



Celoročně byly zajištěny v KTN dodávky (nákup), stavební práce a služby přes el. 

tržiště Tendermarket od 1. 1. 2017 do 30.  6. 2017 v celkovém počtu 56 transakcí, od 

1. 7. do 31. 12. 2017 prostřednictvím NEN 5 transakcí. 

Ve spolupráci s poradenskou firmou CIVOP s.r.o. byly prováděny celoročně 

pravidelné kontroly všech pracovišť KTN se zaměřením na dodržování zásad požární 

ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

V roce 2017 byly zajištěny veškeré předepsané kontroly a revize, včetně školení 

pracovníků v oblasti BOZP a PO. 

V rámci služeb byl v roce 2017 zajištěn rozvoz zvukových a bodových knih pro 

imobilní nevidomé a slabozraké čtenáře v rámci Prahy. Odvozy expedic zvukových    

a bodových časopisů, zvukových a bodových knih na poštu byly taktéž realizovány 

v průběhu celého roku. 

 

 

KTN zajišťuje služby pro zrakově postižené uživatele v těchto objektech: 

 

- Ve Smečkách 15, Praha 1 – objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo 

s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m
2
, plocha nájemních bytů činí 

896,6 m
2
. V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba a tisk 

(PUMA V, Braillo 400 a 440 SW), knihárna, expedice, pracoviště přepisu - sazby na PC        

a korektur knih a časopisů v Braillově písmu, sklad), zásilková služba (expedice) zvukových 

knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny, správa 

digitální knihovny, dále zvukový úsek (digitální studia, obnova a digitalizace zvukových knih, 

kopírovny flash disků a CD), údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad 

tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, 

archiv zvukových originálů a spisovna KTN. 

- Krakovská 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 184,5 m
2
. V prostorách se 

nachází pracoviště centrálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany (osobní výpůjčky 

zvukových knih včetně kopírování na flash disk, odborné literatury, knih a not v Braillově 

písmu, prodej slepeckého papíru, katalogů, zvětšené xerografické kopie, prodej různých druhů 

publikací v Braillově písmu).     

 

 

3. 2. 1  Hodnocení hlavní činnosti  
 

 Posláním knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace             

i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, 

reliéfní grafiky a digitalizovaných textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která 

zohledňuje zájem čtenářů a jejich potřeby.   

 Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích, nových a obnovených titulech je 

vydáván bulletin „Informace knihovny“ - pro zájemce je k dispozici v Braillově písmu, 

zvětšeném černotisku, zasílán e-mailem a 1x za tři měsíce i ve zvukové podobě. Jako inzerce 

také vychází 10x ročně v bodové i černotiskové verzi časopisu ZORA a 4x ročně v časopisu 

EMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Knihovna 

 

Fond knihovny v Braillově písmu tvoří v rozsahu 6 311 titulů tištěné publikace (rovněž 

individuální přepisy), ruční přepisy a hudebniny. 

2 513 titulů knih, 3 252 titulů hudebnin, 472 titulů odborné literatury, 60 titulů v esperantu            

a 14 titulů periodik. 

V digitalizované textové podobě je pro uživatele k dispozici 928 knih. 

 

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura. 3 858 titulů je na 

kazetách (1-5 kopií) a 5 338 titulů ve formátu mp3, dále studijní literatura pro studenty 

vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah 

fondu odborné literatury je 1 263 titulů na kazetách (1-2 kopie). Pro čtenáře je k dispozici      

3 012 CD-audio (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMů, 9 hybridních knih a 94 ks DVD. 

 

Zvuk signatura  stav 

 

zvukové knihy Z   3 858  (kazety)  

zvukové knihy MP             5 338     (formát mp3)  

(z toho 4x Informace knihovny, 6x Dia styl)  

CD audio CD                    3 012      (mluvené slovo, hudba) 

CD – ROM C  7  (Daisy)  

CD – hybridní kniha HK  9   

odborná literatura OLO, OL, OLZ    1 263  (kazety)  

DVD DVD   94  

  

 

Body signatura  stav 

 

Bodové knihy P  2 513   

Hudebniny H  3 252 

Esperanto E     60  

Periodika PB                            14    

Odborná literatura OLB    472 

 

DIGI knihy D   928    

       

 Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě 3 časopisů v Braillově písmu: Záškolák 

(pro děti školního věku – 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně) a Křesťanská orientace     

(4x ročně) + katolický kalendář. 

  Pro čtenáře a abonenty těchto časopisů knihovna připravuje nabídkový leták                          

a zpracovává předplatné. 

  

Předplatné /počet abonentů/: 

 

Literární pohledy         37 

Křesťanská orientace    44  

Záškolák      98 

 

Ve zvukové podobě byl 6x za rok 2017 vydán časopis Dia styl. 

  



 Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v Braillově písmu a zvětšeném 

černotisku. V  roce 2017 byly vytištěny 8xkrát. Připravuje i Informace knihovny pro 

zvukovou verzi, a to 1xkrát za tři měsíce. 

 O výběru knih určených k načítání a přepisu do Braillova písma rozhoduje v KTN 

pětičlenná ediční komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzně, Hradce 

Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).  

 

     Okruh uživatelů služeb knihovny je ve své struktuře zaměřen na nevidomé a slabozraké 

občany. Jsou to lidé nejrůznějších profesí i věkových kategorií (děti, studenti, starší 

spoluobčané a specifické profese, např. učitelé hudby). 

 

Celkový počet čtenářů                          5 448 (z toho 61 do 15 let) 

Digitální knihovna 1 738 

Knihy v Braillově písmu 380   

Hudebniny v Braillově písmu 437   

Předplatné časopisů                                 173 ČR + 6 SK  

  

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (3 287 čtenářů), zásilkovou 

službou po celé ČR i v zahraničí (2 884 čtenářů), rozvážkovou službou (pro starší a imobilní 

občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za měsíc (42 čtenářů evidovaných 

v osobních výpůjčkách). Dále je evidováno 52 tzv. nezařazených čtenářů – např. pouze 

předplatné časopisů. 

                  

Zvuková kniha – v oddělení osobních výpůjček 2 332 čtenářů si vypůjčilo 15 731 titulů 

zvukových knih (kazety, mp3 na CD, nebo flash disk), v rozvážkové službě se doručilo 170 

čtenářům 1 253 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 15 537 čtenářů – 25 480 titulů           

(26 101 zásilek); 37 čtenářů si vypůjčilo 52 titulů odborné literatury. 

CD-audio – služby využilo v osobních výpůjčkách 498 čtenářů a uskutečnilo 1 421 výpůjček.  

 

Knihy v Braillově písmu – v osobních výpůjčkách, rozvážkové a zásilkové službě bylo 

obslouženo celkem 428 čtenářů – 1 054 titulů.  

Prodej:  358 titulů knih v Braillově písmu 

       

Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 58 čtenářů – 141 titulů.  

Prodej:  227 titulů hudebnin v Braillově písmu.  

 

Celkem bylo v KTN obslouženo 19 060 čtenářů (45 132 titulů). 

 

Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (504 kg), kalendářů, 

katalogů a dalších tiskovin (3 840 ks). 

 

 Xerokopie: 

Na zakázku (služby uživatelům): 455 

Katalogy a informace knihovny, učebnice, aj: 30 835 

 

 

 KTN spolupracuje se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené 

spoluobčany – celkem 70 v ČR, 1 na Slovensku.  

 Celou produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková oddělení            

v 6 knihovnách (Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Strakonice, Brno a Ostrava).  

 Vybrané tituly si za vynaložené náklady objednává prostřednictvím objednávkového 

systému Wiking Biblio 40 veřejných knihoven (Benešov, Bruntál, Bučovice, Česká Třebová, 



České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Havířov, Humpolec, Chomutov, Jihlava,  

Klatovy, Lanškroun, Litomyšl, Lomnice nad Popelkou, Louny, Mladá Boleslav, Náměšť na 

Hané, Nový Jičín, Olomouc, Poděbrady, Polička, Praha 3, Prachatice, Prostějov, Rokycany, 

Rumburk, Sedlčany, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Turnov, Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště, 

Ústí nad Orlicí, Vizovice, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo). Celkem bylo staženo 653 

titulů a zkopírováno 691 titulů. 

 

 24 veřejných knihoven má k dispozici celou produkci knih z digitální knihovny Wiking 

Biblio za roční paušál odvíjející se od počtu obyvatel daného města (1 000 – 25 000 Kč): 

Slovenská republika – Bratislava 

Česká republika – Břeclav, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Jičín, Karlovy Vary, Kladno, 

Kunovice, Kutná Hora, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Pečky, Pelhřimov, Praha, Přerov, 

Rožnov pod Radhoštěm, Sokolov, Tábor, Třebíč, Valašské Meziříčí, Žďár nad Sázavou.  

 

 V oběhu pro spolupracující knihovny je i 16 tzv. putovních fondů (10 na kazetách – 477 

titulů, 3 871 jednotek, čtyři ve formátu mp3, celkem 181 titulů (210 jednotek) a dva ve 

formátu CD audio – 75 titulů (153 jednotek).  

  

 Knihovna úzce spolupracuje s nakladatelstvím Albatros Media a.s. – vybrané tituly pro 

tisk v Braillově písmu a pro načítání zvukových knih, s Mluvící knihou – načítání zvukových 

knih, se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, s občanským sdružením 

Apogeum, nakladatelstvím Metafora – knihy z produkce. V oblasti digitalizace zvukových 

nahrávek KTN spolupracuje s nadačním fondem Mathilda. Vydavatelství Supraphon a.s. 

poskytuje zdarma svoji produkci na CD a ve formátu mp3. Pokračuje spolupráce s Asociací 

rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, s občanským sdružením nevidomých    

a slabozrakých Cesty poznání. I nadále poskytujeme prostor ve výlohách nadaci Artevide.  

   

Katalogy:    14. dodatek katalogu knih v Braillově písmu 

   

 

Účast na semináři s příspěvkem:   11. 4.  Třebíč – Novinky z KTN 

 

Prezentace KTN na výstavách:  Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 19. - 21. 10. 

   

 

Exkurze v KTN v roce 2017:     9 (13. 1., 8. 2., 10. 2., 24. 2., 11. 4., 21. 4., 17. 5., 12. 

10., 20. 10.)  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti 
 

Výrobně-technický úsek – tiskárna 

 

  Z nových knih z oblasti krásné literatury v Braillově písmu (dále BP) bylo vydáno                

a vytištěno 46 titulů (163 svazků) v nákladu 2 – 5 výtisků. Celkem 511 svazků, 42 643 stran   

a 36 kusů reliéfních obrázků. 

 

Z literatury pro děti a mládež: Franková Hermína – Jupí, jdeme do světa!, Bešťáková 

Eva – Cestovací pohádky, Janssonová Tove – Cesta za tatínkem, Foglar Jaroslav – Pod 

junáckou vlajkou, Foglar Jaroslav – Devadesátka pokračuje, Gjurič Andrej – Kam běží modrá 

liška, Steklač Vojtěch – Boříkovi lapálie, Kinney Jeff – Deník malého poseroutky 10. díl, 

Walliams David – Pan Smraďoch, Foglar Jaroslav – Hoši od Bobří řeky, Neff Ondřej – Pán 

země, Mertlík Rudolf – Odysseovy příběhy, Patterson James, Grabenstein Chris, Shulman 

Mark – Lovci pokladů, Stevenson Robert Louis – Ostrov pokladů, Kahoun Jiří – Ježibaba na 

koloběžce, Neff Ondřej – Pán moří, Vetešková Michaela – O Picimínkovi a Vlakáčkovi, 

Grimmové Jacob a Wilhelm – Jorinda a Joringel, Franková Hermína – Padavka a bezva pes, 

Eislerová Jana – Osobnosti českých dějin pro děti. 

 

Z literatury pro dospělé čtenáře například: Schneiderová Hanna – Shledání 

s Františkou, Deaver Jeffery – Modrá sféra, Vančura Vladislav – Rozmarné léto, Galbraith 

Robert – Ve službách zla, Neruda Jan – Malostranské povídky, Deaver Jeffery – Kamenná 

opice, Paasilinna Arto – Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude, Remarque Erich 

Maria – Na západní frontě klid, Schneiderová Hanna – Štěstí milovat, Schneiderová Hanna – 

Nezapomenutelné jaro, Baldacci David – Vánoční vlak. 

  

Dále bylo vyrobeno 5 sešitů křížovek: Z říše savců III. + jedna epochální doplňovačka 

navíc, Z výroku slavných II., Osobnosti I., Osobnosti II., Populární hudba a jedna epochální 

doplňovačka navíc. 

 

Populárně-naučná literatura: Vít Jan – Jan Patočka, Prokůpková Vendula – Kde má 

cvrček uši aneb Chytrej jak rádio, Blažková Marcela – Proč má zebra pruhy aneb Chytrej jak 

rádio 2, Švandrlík Miroslav – Proč se to říká? 

 

Kuchařky: Prošková Zdenka – Kuchařka pro psy na každý den, Pechová Jaroslava – 

Hrníčková kuchařka pro chataře a chalupáře. 

 

Společenské vědy: Patočka Jan – Kacířské eseje o filosofii dějin. 

 

Pro Nadaci Leontinka a Svaz českých knihkupců a nakladatelů byly vytištěny tituly: 

Malý Radek – Příhody matky přírody, Dědeček Jiří – Život a cesta hrocha Obludvíka, Dvořák 

Jiří – Havětník. Tyto braillské knihy jsou doplněny zvukovou nahrávkou ve formátu MP3. 

 

V reedici bylo vytištěno dalších 159 titulů knih v BP (1 107 svazků, 93 549 stran a 140 

reliéfních obrázků. 

 

Dle požadavků učitelů hudby a dalších objednávek bylo vydáno 15 nových titulů not, 

např.: Dyens Roland – 20 letters pour guitare solo, Čermák Jan, Beran Josef – Houslová škola       

a přípravka pro začátečníky, Douša Eduard - Devět jazzových minietud, Douša Eduard – 

Miniatury II. Ptačí, Olejník Jan – Etudy a písničky, Dvořák Milan (sestavil) – Před písničkou 

smekni, Burgmüller Friedrich – 25 snadných, postupně seřazených etud, Burgmüller Friedrich 



– Etudy op. 109, Tesař Milan – Kolority, Linhart Radim – Od mazurky k salse, Händel Georg 

Friedrich – Sieben Sonaten für Quarterflöte und Basso continuo.  

Pro Nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu byl vyroben v braillském notopisu 

titul od Jaroslava Krčka -  Hrajte mně, muziky, vesele (skladby pro klavír na melodie 

lidových písní). Dále 10 titulů hudebnin v reedici a 28 titulů individuálních přepisů not v BP.  

Celkem všech hudebnin v BP bylo 341 svazků, 15 833 stran. 

 

 Součástí produkce KTN je i výroba nástěnných, stolních a kapesních kalendářů pro 

nevidomé a slabozraké. Ve stolním kalendáři bývají kromě východů a západů slunce i krátké 

texty (citáty slavných). V nástěnném kalendáři pro rok 2018 je reliéfní grafika a texty ve 

zvětšeném černotisku v kombinaci s Braillovým písmem – Listnaté stromy. Celkem 3 830 ks, 

199 600 stran (z toho 1 130 kalendářů v BP, 49 650 stran v BP a 3 250 ks reliéfní grafiky). 

  

  Dále KTN vydává bulletin „Informace knihovny“ (8x ročně – 1 860 sešitů, 76 960 

stran) a nabídku periodik (80 ks, 320 stran). 

 

  V tiskárně bylo vytištěno a vyexpedováno 13 druhů časopisů (99 jednotlivých čísel) 

s různou periodicitou (11 034 jednotlivých kusů, 765 896 stran). KTN vydává 3 druhy 

časopisů a 10 titulů časopisů se vyrábí a expeduje jiným vydavatelům: 

  

 

KTN:  Záškolák   4 ročně 

  Křesťanská orientace    4 ročně + katolický kalendář 

  Literární pohledy   4 ročně 

   

Redakce ZORA (SONS): Zora  24 ročně + kalendář ZORY 

  Ema   12 ročně 

  Kontakty   10 ročně 

  Světluška  10 ročně 

  Hudebník  4 ročně 

  Svět, příroda a společnost  6 ročně 

  Koření  6 ročně 

  Auroro  3 ročně 

  První čtení  2 ročně 

 

LIBE /Itálie/ + KTN  LIGILO    10 ročně  

   (218 odběratelů – 12 ČR, 206 zahraničí)   

 

 

  

      K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, vazeb, 

označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 6 192 ks různých 

označovačů, z toho 3 906 pro úsek knihovny, 17 druhů různých tiskovin a letáků (3 080 

svazků a sešitů, 68 695 stran a 170 reliéfních obrázků), 15 různých vazeb, a rozesláno bylo 

503 kg slepeckého papíru.  

 

Z ostatních tiskovin byly například zajímavé dvě publikace pro Olomoucký kraj: 

- Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události. Upravený dotisk 1 svazek, 

 náklad 100 ks. 

- Jak se zachovat při mimořádné události. Nová publikace 1 svazek, náklad 250 ks. 

 Obě publikace byly vyrobeny v kombinovaném provedení se zvětšeným barevným 

 tiskem a Braillovým písmem. 



 

Pro nevidomé a slabozraké žáky integrované do ZŠ bylo přepsáno a vytištěno                   

14 nových publikací učebnic, např.: Karel Rauner, Josef Petřík – Fyzika 8 učebnice pro 

základní školy a víceletá gymnázia, Vít Voženílek, Zdeněk Szcyrba – Zeměpis 4 – Česká 

republika, František Čapka, Libor Vykoupil – Dějepis pro 8. ročník základních škol a tercie 

víceletého gymnázia, Ivana Vaněčková, Jana Skýbová – Přírodopis 8 – učebnice pro základní 

školy a víceletá gymnázia, Václav Fronk, Václava Korcová - Dějepis 8 Modernizace 

společnosti, Lenka Dočkalová – Hravá vyjmenovaná slova, Radek Malý, Hana Mikulenková 

– Čítanka pro třetí ročník základní školy. V reedici bylo vytištěno dalších 13 učebnic v BP.  

 Celkem 89 svazků, 7 028 stran a 564 stran xeroxových kopií. 

 

 Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 13 a jednotlivých obrázků 3 596.  

 

 Celkový počet tiskovin v BP za rok 2017 byl 19 292 svazků a sešitů (celkem 1 125 634 

stran). 

 

 

Zvukový úsek 

 

     Posláním zvukového úseku je především uspokojovat potřeby nevidomých                            

a slabozrakých čtenářů načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na CD ve formátu 

mp3 a na CD-audio. 

 

      V roce 2017 bylo natočeno ve  studiích KTN s přispěním finančních darů 167 nových 

titulů zvukových knih ve formátu mp3 (1 987 hodin čistého času), dalších 242 titulů bylo do 

tohoto formátu upraveno (2 019 hodin čistého času). Z původních originálů bylo převedeno 

do formátu mp3 48 titulů – 600 hodin čistého času (28 z cívek v KTN, 20 z kazet ve 

spolupráci s nadačním fondem Mathilda). Pro organizace poskytující služby nevidomým        

a slabozrakým občanům zajišťuje KTN výrobu a expedici 11 druhů zvukových časopisů - 128 

hodin čistého času (108 jednotlivých čísel ve formátu mp3) + KOMPLET – celkem 3 746 

kopií na flash disku. 

 

Redakce Zora (SONS)   Zora  24 ročně 

     Ema  12 ročně 

     Obzor Z  4 ročně 

     Azor  4 ročně   

     Téčko  12 ročně 

  Obzor H  4 ročně 

  Obzor I  4 ročně 

  Naše šance  12 ročně 

  ZORA digi  11 ročně 

 

  KOMPLET 12 ročně 

 

Mise pro nevidomé     Lucie  10 ročně      

     Křesťanské obzory  11 ročně 

      

 

 Ve studiích bylo natočeno a zpracováno 80 příbalových informací k lékům - 32 hodin 

čistého času. 



 Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 6 hodin čistého času, 540 CD 

mp3), zvukový časopis Dia styl (6 čísel ve formátu mp3 – natočeno 35 hodin čistého času, 42 

CD mp3), zkopírováno 6 436 CD zvukových knih.  

      

 Pro zvuková oddělení veřejných knihoven jsou pro nevidomé a slabozraké čtenáře 

kopírovány tituly z našich originálů. Celá naše produkce se bezplatně kopíruje pro veřejné 

knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem (452 titulů -       

3 576 CD mp3).  

     

     Vybrané tituly si objednává za vynaložené náklady 40 veřejných knihoven. Pro 10 

z nich bylo celkem nakopírováno 691 titulů (986 CD-mp3). Zbývající knihovny si přes 

digitální knihovnu Wiking Biblio tituly samy stahují. 

 

 Celkem bylo v roce 2017 ve studiích KTN natočeno 2 188 hodin čistého času, 

zkopírováno 3 746 flash disků a vyhotoveno 11 580 kusů CD. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Základní personální údaje k 31. 12. 2017 
 

 

Z celkového počtu 44 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 

27 žen a 17 mužů, 

Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 8. 

11 je zaměstnanců v dělnických profesích, 33 je zaměstnanců THP. 

 

Věková struktura zaměstnanců KTN: 

21 – 30 let  4 zaměstnanci  (1 žena, 3 muži) 

31 – 40 let  4 zaměstnanci  (3 ženy, 1 muž) 

41 – 50 let  8 zaměstnanců  (5 žen, 3 muži) 

51 – 60 let  16 zaměstnanců  (10 žen, 6 mužů) 

Nad 61 let  12 zaměstnanců  (8 žen, 4 muži) 

 

Vzdělání zaměstnanců: 

5 zaměstnanců má základní vzdělání (4 ženy, 1 muž) 

14 zaměstnanců má střední odborné vzdělání (9 žen, 5 mužů) 

19 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (11 žen, 8 mužů) 

1 zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání (1 muž) 

5 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (3 ženy, 2 muži) 

 

15 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let 

6 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let 

23 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let 

 

V roce 2017 nastoupili do pracovního poměru v organizaci 4 zaměstnanci, 7 zaměstnanců 

pracovní poměr ukončilo. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 44 

 

 

5. Hospodaření v roce 2017 
 

5.1 Výsledek hospodaření za rok 2017 

 

 Ke dni 31. 12. 2017 vykazuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále 

KTN) zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 354 411,69 Kč. 

Pozornost ekonomického úseku byla v průběhu celého roku směrována na cílenější                        

a efektivnější hospodaření s finančními prostředky. 

 Velkou měrou se na zlepšeném hospodářském výsledku podílely vlastní výnosy a ta 

skutečnost, že v průběhu celého roku 2017 byla vzhledem k aktualizaci a modernizaci 

digitální knihovny stávajícím dodavatelem /původní provoz + zkušební provoz/, poskytnuta 

do doby uzavření nové licenční smlouvy, bezplatná služba Digitální knihovny Wiking Biblio.  

 Výdajové a příjmové položky byly čerpány v souladu s rozpočtem, bez výrazných 

diferencí. K překročení došlo u platů (použití fondu odměn). Čerpání v oblasti energií bylo 

kvalifikovaným odhadem dáno do nákladů, vyúčtování od dodavatelů se provádí v polovině 

roku 2018. 

 K nákupům materiálu, služeb, majetku a opravám bylo postupováno v souladu 

s platnými předpisy a rámcovými smlouvami MK ČR a využíváno elektronické tržiště 

Tendermarket a systém NEN. 



 
 

Období 1. Q. 2017 1. pololetí 2017 1.-3. Q.2017      rok 2017 

hospodářský výsledek 783 232,46 Kč 355 164,10 Kč 1 356 871,92 Kč 1 354 411,69 Kč 

 

 

 
 

 

 

5.2 Výnosy a náklady 

 

Výnosy   
 

rok 2017                 výnosy 

příspěvek od zřizovatele 24 806 077,00 Kč 

prodej výrobků a služeb 2 745 863,40 Kč 

pronájem bytů 1 536 224,00 Kč 

čerpání fondů 988 058,00 Kč 

ostatní výnosy 196 018,00 Kč 

výnosy celkem 30 272 240,40 Kč 

 
 

Prodej vlastních výrobků 
 

 Kč rozpočet 1. čtvrtletí 1. pololetí 1. až 3. čtvrtletí za rok 2017 

prodej vlastních výrobků 2 530 000,00 Kč 529 792,00 Kč 1 085 204,00 Kč 1 361 562,00 Kč 2 745 863,40 Kč 

 
Převážně byly výnosy tvořeny prodejem vlastních výrobků - knih, hudebnin, kalendářů a dalších produktů v BP, 

včetně využití xerografických prací. Další příjmy byly tvořeny kopírováním a stahováním zvukových knih na 

základě smluvní spolupráce s veřejnými knihovnami, nahráváním časopisů a příbalových informací k lékům. 
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Výnosy z pronájmu 
 

 Kč rozpočet 1. čtvrtletí 1. pololetí 1. až 3. čtvrtletí za rok 2017 

pronájem bytů 1 510 000,00 Kč 358 656,00Kč 748 112,00 Kč 1 142 168,00 Kč 1 536 224,00 Kč 

 

Jednalo se o příjmy z pronájmu bytů v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1. 

 

Náklady  

náklady na reprezentaci 27 921,61 Kč 

ostatní služby 3 326 018,31 Kč 

mzdové náklady 14 436 266,00 Kč 

zákonné sociální pojištění 4 763 390,00 Kč 

jiné sociální pojištění  78 016,00 Kč 

zákonné sociální náklady 824 056,98 Kč 

daně a poplatky 1 500,00 Kč 

odpisy dlouhodobého majetku 1 457 995,75 Kč 

náklady z dlouhodobého majetku 556 112,42 Kč 

ostatní náklady na činnost 49 728,00 Kč 

 

 
 

Spotřeba materiálu 
 

nákup knih 93 248,00 Kč 

 pohonné hmoty 23 272,08 Kč 

drobný majetek do 3 000 Kč 24 880,03 Kč 

kancelářské potřeby 33 721,01 Kč 

materiál  - výroba 1 217 913,18 Kč 

 

 

5.3 Fondy organizace 
 

Fond FKSP 

 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2017  =  102 858,49 Kč. 

Fond je tvořen základním přídělem. 
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Z fondu v roce 2017 byl hrazen příspěvek na stravování, úhradu části pojistného na soukromé 

životní a penzijní připojištění a poskytnuté dary k významným výročím. 
 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Fond kulturních a sociálních potřeb 148 882,18 Kč 109 664,18 Kč 78 742,18 Kč 102 858,49 Kč 173 331,13 Kč 

 

  stravování poskytnuté peněžité dary úhradu příspěvku na penzijní pojištění 

čerpání fondu FKSP 153 930,00 Kč 1 000,00 Kč 55 245,00 Kč 

 

 
 

 

 

Fond rezervní 

 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 = 2 575 391,12 Kč. 

Z toho: ze zlepšeného hospodářského výsledku    1 543 712,16 Kč 

             z účelových finančních darů                   1 031 678,96 Kč  

 

Z rezervního fondu byly čerpány výdaje spojené s načítáním a obnovou zvukových knih. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rezervní fond 1 696 638,03 Kč 1 726 020,77 Kč 2 518 543,77 Kč 2 872 250,77 Kč 2 575 319,12 Kč 

 

 

Fond reprodukce majetku 

 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 = 5 588 314,91 Kč. 

V roce 2017 byl tvořen ze zlepšeného  hospodářského výsledku a odpisů. 

Z fondu reprodukce byly hrazeny převážně nákupy polygrafických strojů. 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Fond reprodukce majetku 3 029 833,13 Kč 3 521 458,01 Kč 4 194 290,76 Kč 4 829 202,90 Kč 5 558 314,91 Kč 

 

 

Fond odměn 

 

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2017 = 2 731 347 Kč 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fond odměn 2 379 088,00 Kč 2 765 084,00 Kč 2 844 671,00 Kč 2 665 191,00 Kč 2 835 405,00 Kč 2 731 347,00 Kč 

 

Z fondu odměn bylo pokryto překročení limitu prostředků na platy zaměstnanců ve výši      

588 058 Kč, za plnění mimořádných úkolů v organizaci, kterými bylo dosaženo zkvalitnění 

služeb pro zrakově postižené. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

použití fond odměn 443 510,00 Kč 214 004,00 Kč 120 413,00 Kč 339 480,00 Kč 579 786,00 Kč 588 058,00 Kč 

 

Finanční účelové dary 
 

jméno dárce Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 

Mgr. Eva Beránková   318 780,00 Kč 

Ing. Jan Macan 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 

paní Pexová 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

paní  Moudrá 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

paní Bára Štěpánová 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč 

nadace Leontýnka 41 695,00 Kč 41 695,00 Kč 

paní Marta Davouse 9 875,00 Kč 9 875,00 Kč 

drobní dárci 21 920,35 Kč   

Celkem 103 140,35 Kč 400 000,00 Kč 

 

 

V roce 2017 KTN obdržela finanční účelové dary ve výši 103 140,35 Kč.  

 Z těchto účelových darů, zejména při využití daru z minulých let paní Evy 

Beránkové, byla použita v roce 2017 částka ve výši 400 000 Kč na načítání a obnovu 

zvukových knih. V řadě případů si dárci určují témata, popřípadě tituly k načtení. 
 

 

 

5.5 Mzdové náklady 

 

Rozpočet  

Limit mzdových prostředků byl stanoven ve výši 13 167 128 Kč. 

 

z toho:  

platy zaměstnanců 13 363 128 Kč 

OON 404 000 Kč 

 

Přepočtený počet zaměstnanců 44, průměrný měsíční plat 25 308,95 Kč. 

 

 

Skutečnost 

Mzdové prostředky ve výši 14 355 040 Kč 

 

z toho: 

platy zaměstnanců 13 951 186 Kč 

OON 403 854 Kč 

 

Přepočtený počet zaměstnanců 43,752, průměrný měsíční plat 26 572 Kč. 

 

Překročení stanoveného limitu prostředků na platy zaměstnanců ve výši 588 058 Kč bylo 

pokryto z fondu odměn. 

 

 

 



 

6. Finanční kontroly v KTN 

 

Vnitřní kontrolní činnost v KTN byla prováděna dle plánu interního auditora, plánu vedoucích 

úseků a ředitele. V roce 2017 byly provedeny dva audity. První se týkal zvukového úseku, 

kontrola věcné a formální správnosti smluv u načitatelů, využití zvukového materiálu, bylo 

konstatováno, že není nutné přijímat žádná nápravná opatření. Druhý audit probíhal 

v ekonomickém úseku, kontrola účetních dokladu včetně věcné a formální správnosti, drobné 

zjištěné nedostatky byly během kontroly odstraněny, kontrola prokázala funkčnost systému, 

bez dalších opatření. Také kontroly vedoucích pracovníků a ředitele neprokázaly pochybení. 

 

Průběžně bylo sledováno čerpání účelových finančních darů určených na obnovu a načítání 

zvukových knih pro slabozraké a nevidomé občany tak, aby bylo v souladu se schváleným 

rozpočtem. 

 

Na poradách vedení byla pravidelně podávána informace o čerpání schváleného rozpočtu na 

rok 2017, ve všech jeho položkách včetně informace o dodržování rozpočtové kázně.          

 

V průběhu celého roku byla věnována zvýšená pozornost úhradám nájemného za využívání 

bytů. Na skluzy v úhradách bylo bezprostředně reagováno, k tomuto účelu byly využívány 

služby právníka.  

 

Hospodaření s majetkem nevykazovalo rozpory s příslušnými právními předpisy, zákon                

o veřejných zakázkách byl dodržován. Do 30. 6. 2017 bylo využíváno elektronické tržiště 

Tendermarket a po tomto datu byl využíván Národní elektronický nástroj (NEN) za dohledu 

ředitele organizace. 

 

V roce 2017 se neuskutečnily žádné vnější kontroly. 

 

 

 


