Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Výroční zpráva za rok 2018
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1. Základní údaje
Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (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.

Adresa: Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1
IČO: 14893631
tel.: 296 326 121
e-mail: ktn@ktn.cz
e-mail digitální knihovny: biblio@ktn.cz
http://www.ktn.cz

Osobní výpůjčky: pondělí – čtvrtek 9 – 18 h, pátek 9 – 15 h
Zásilková služba: pondělí – pátek
Rozvozy po Praze: 1x za měsíc
Digitální knihovna: neomezený provoz

2. Organizační struktura ke dni 31. 12. 2018

Personalistika
1 zaměstnanec

Z celkového počtu 46 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 30 žen a 16
mužů, z nichž je 5 osob se zdravotním postižením. 14 zaměstnanců pracuje
Sekretariát
– spisová
služba
v organizaci méně než 5Ředitel
let, 9 méně než 10 let a 23 déle než
10 let.
V roce
2018
1 zaměstnanec
nastoupili do pracovního poměru 4 zaměstnanci a 2 pracovní poměr ukončili.
Průměrný počet zaměstnanců činí 44.
Interní audit – kontrola
0,20 zaměstnance

3. Přehled hlavních činností organizace
Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fondů,
půjčovníaslužby,
Digitální knihovna)
KTN je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách
podmínkách
Vedoucí úseku, knihovníci, operátor IT
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon),
11 zaměstnanců

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
Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový přepis)
službám, které poskytuje.
Vedoucí úseku, mistři zvuku, zvukaři
9 zaměstnanců

KTN získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí
a zahraniční dokumenty, z nichž buduje:
Výrobně-technický úsek (tisk, distribuce a technické služby)
konzervační fond,
Vedoucí úseku, přepisovači – sazeči, korektoři,
knihaři, tiskař, elektromechanik, mechanik el. zařízení,
univerzální knihovní fond,
operátor IT řidič, výtvarník-modelář, uklízečky
20 zaměstnanců
specializované fondy.
Ekonomický úsek
Dokumenty do svých fondů knihovna získává vlastní výrobou
a prostřednictvím
Vedoucí úseku, hlavní účetní, finanční a
majetková
účetní
práva povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, a to včetně
mezinárodní
3 zaměstnanci
výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací,
Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů
mezi státy. KTN získává elektronické dokumenty od jiných osob i vlastní
digitalizací dokumentů a na základě dobrovolného nebo povinného
odevzdávání publikovaných elektronických dokumentů nebo tiskových předloh
klasických knihovních dokumentů.

Knihovna zpracovává všechny dokumenty v souladu s mezinárodními standardy
za účelem jejich snadného celonárodního i mezinárodního využití a sdílení

Z celkového počtu 46 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 30 žen a 16
mužů, z nichž je 5 osob se zdravotním postižením. 14 zaměstnanců pracuje
v organizaci méně než 5 let, 9 méně než 10 let a 23 déle než 10 let. V roce 2018
nastoupili do pracovního poměru 4 zaměstnanci a 2 pracovní poměr ukončili.
Průměrný počet zaměstnanců činí 44.

3. Přehled hlavních činností organizace
KTN je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
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.
KTN získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí
a zahraniční dokumenty, z nichž buduje:
konzervační fond,
univerzální knihovní fond,
specializované fondy.
Dokumenty do svých fondů knihovna získává vlastní výrobou a prostřednictvím
práva povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, a to včetně mezinárodní
výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací,
Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů
mezi státy. KTN získává elektronické dokumenty od jiných osob i vlastní
digitalizací dokumentů a na základě dobrovolného nebo povinného
odevzdávání publikovaných elektronických dokumentů nebo tiskových předloh
klasických knihovních 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.

Knihovna spravuje a ochraňuje knihovní dokumenty a fondy a zabezpečuje
jejich restaurování, konzervaci a preventivní ochranu.
V souladu s platným právním řádem KTN zpřístupňuje vlastní fondy, externí
publikace a další informační zdroje.
K naplnění účelu, pro který byla zřízena, KTN v souladu s platným právním
řádem České republiky bezúplatně i za úplatu:
• poskytuje dle knihovního zákona veřejné knihovnické a informační
služby,
• poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,
• pořizuje a zužitkovává databáze,
• pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace
svých knihovních fondů, služeb, svých výsledků výzkumu, vývoje, inovací,
svého společenského významu a 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,
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, informačních 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 informační 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,
zabezpečuje propagaci své činnosti, přičemž reklamní a propagační
služby také poskytuje.
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 ním hospodařit.
Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m2, plocha nájemních bytů činí 896,6 m2.
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 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 m2. 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, zvětšených
xerografických kopií a různých druhů publikací v Braillově písmu).

3.2.1 Knihovnické a informační služby
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 (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna,
Plzně, Hradce Králové a zástupce SONS – Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých), která zohledňuje zájem čtenářů a jejich potřeby.
Knihovnické služby jsou zabezpečeny formou osobních výpůjček, zásilek pro
celou ČR i zahraničí, pro imobilní nevidomé a slabozraké obyvatele Prahy
funguje také jednou měsíčně rozvoz četby a nahrávek přímo do místa bydliště.
V roce 2018 služby využilo 17 814 čtenářů (3 040 osobní výpůjčky, 14 526
zásilková služba, 248 rozvoz po Praze), kteří si zapůjčili celkem 43 960 titulů
(18 319 osobní výpůjčky, 23 705 zásilková služba, 1 936 rozvoz po Praze). Mezi
našimi čtenáři je 58 dětí. Významně narostl počet čtenářů ze Slovenské
republiky. Zájem Slováků poslouchat zvukové knihy v češtině potvrdila také
řada účastníků 7. konference o zpřístupňování kultury nevidícím a slabozrakým,
konané pod názvem „Braillovo písmo – jeho význam v 21. století a jeho
budoucnost“ a pořádané ÚNSS (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
v Bratislavě ve dnech 24. – 25. 10. 2018. Pro potřeby všech čtenářů byl vydán
aktualizovaný Katalog zvukových knih v černotiskové podobě.
Digitální internetovou knihovnu Biblio využívá v neomezeném provozu 1 854
aktivních čtenářů. Na konci června 2018 byl pro uživatele KTN zahájen provoz
další služby – systém pro zpřístupnění periodického tisku zrakově postiženým
s názvem CAMELOT. Dne 27. 8. 2018 byla do provozu uvedena nová grafická
podoba www.ktn.cz.
Čtenáři jsou o akcích, nových a obnovených titulech 8x ročně informováni
prostřednictvím bulletinu Informace knihovny, který je pro zájemce k dispozici
v Braillově písmu i zvětšeném černotisku, jednou za tři měsíce také ve zvukové
podobě. Jako inzerce vychází 10x ročně v bodové i černotiskové verzi časopisů
ZORA a EMA.
KTN připravuje čtvrtletně tři vlastní periodika: Literární pohledy, Záškoláka
a Křesťanskou orientaci, včetně Katolického kalendáře, a pro externí
zadavatele vyrábí časopis Zora se všemi přílohami a dva časopisy v jazyku
esperanto, Ligilo a Auroro. Bodové časopisy KTN mají 161 domácích

předplatitelů a 6 ze zahraničí. V případě Ligila je poměr opačný: 198
zahraničních předplatitelů na 10 domácích.
Z vlastní produkce v bodovém písmu bylo prodáno celkem 369 knih, 154
hudebnin, 1 262 ks Braillovy slepecké abecedy a 2 810 kalendářů. Čtenáři se
zakoupili 243 balíků slepeckého papíru a bylo pro ně zhotoveno 41 532
xerografických kopií.
U příležitosti 100. výročí slepeckého tisku v českých zemích a 160. výročí
narození Karla Emanuela Macana KTN vydala publikaci RNDr. Wandy
Gonzúrové Seznam znaků šestibodového Braillova písma a jejich význam
v českém jazykovém prostředí a publikovala další texty v odborném tisku:
Počátky, vývoj a současnost Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela
Macana – 1. Zora, 2018, č. 9, s. 17-21. ISSN 0231-6382.
Počátky, vývoj a současnost Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela
Macana – 2. Zora, 2018, č. 10, s. 15-19. ISSN 0231-6382.
Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN). Duha 32,
2018, č. 4, s. 38-39. ISSN 1804-4255.
Ve službách bodového písma. Karel Emanuel Macan a český slepecký tisk.
Dějiny a současnost 40, 2018, č. 10, s. 38-40. ISSN 0418-5129.
KTN spolupracuje se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově
postižené spoluobčany – celkem s 68 knihovnami v ČR a 1 ve SR. 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 Biblio 40 veřejných knihoven, z nichž v roce 2018
učinily objednávku knihovny v těchto městech: České Budějovice, Jihlava,
Mladá Boleslav, Sedlčany, Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště, Znojmo, Česká
Třebová, Dačice, Havířov, Chomutov, Olomouc, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí
nad Orlicí, Zlín. 23 veřejných knihoven má k dispozici celou produkci z Digitální
internetové knihovny Biblio za roční paušál odvíjející se od počtu obyvatel
daného města (1 000 – 25 000 Kč): Bratislava, Břeclav, Havlíčkův Brod,
Hodonín, Cheb, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Opava, Ostrava, Ostrov,
Pardubice, Pečky, Pelhřimov, Praha, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Sokolov,
Tábor, Třebíč, Valašské Meziříčí, Vsetín, Žďár nad Sázavou.
Metodicky zaměstnanci knihovny působí také na různých knihovnických
seminářích (např. pravidelné semináře Zvukové knihy v Třebíči), kde informují

o edičním plánu a nových technických detailech digitální internetové knihovny.
V roce 2018 pracovně navštívili ze spolupracujících knihoven Mahenovu
knihovnu v Brně a Zvukovou knihovnu pro nevidomé v Ústí nad Labem.
Dále knihovna spolupracuje s nakladatelstvím Albatros Media a. s. při výběru
dětské literatury pro přepis do bodového písma a nakladatelstvím Metafora při
výběru literatury pro načítání, s Mluvící knihou v oblasti načítání zvukových
knih, se SONS v ediční a dalších činnostech. Vydavatelství Supraphon a. s.
poskytuje pro naše čtenáře zdarma svoji produkci na CD a MP3. KTN poskytuje
ve svých výlohách prostor nadaci Artevide, věnující se integraci nevidomých do
společnosti.
Knihovna se každoročně účastní Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově
Brodu, kde prezentuje svoji novou produkci a propaguje další své aktivity. Dále
KTN pořádá exkurze pro odbornou (studenti knihovnického nebo grafického
zaměření, zaměstnanci zvukových knihoven či spolupracujících papíren) a také
laickou veřejnost (žáci ZŠ, studenti SŠ či VOŠ). V roce 2018 KTN navštívili např.
studenti Vyšší odborné školy informačních studií. Nicole Fleisigová, studentka
oboru knihovnictví a informačních služeb v Táboře, popsala na základě své
návštěvy v instituci služby KTN ve své maturitní práci pod názvem „Audioknihy
a jejich využití v knihovnách“. Michal Charypar z AV ČR obohatil svoji bibliografii
vydání Máchova Máje o naše dvě bodová vydání z let 1996 a 2007. Pracovníci
se účastní besed ve spolupracujících zvukových knihovnách a institucích (např.
vzpomínkové odpoledne u příležitosti nedožitých 92. narozenin tyflopeda PhDr.
Josefa Smýkala, uspořádané oddělením dokumentace tyflopedických informací
Technického muzea v Brně dne 17. 9. 2018). Velký zájem veřejnosti
zaznamenala rovněž prezentace poslání a aktivit KTN v rámci Dne otevřených
dveří na MK ČR u příležitosti Dne české státnosti.
Celkový stav čtenářů a uživatelů služeb:
z toho Digitální knihovna Biblio (aktivní čtenáři):

4 272
1 854

Celkový počet titulů:
zvukových knih (kazety)
zvukových knih (MP3)
CD-audio + DVD
knih v Braillově písmu
knih v Braillově písmu v esperantu
hudebnin v Braillově notopisu
digitalizovaných textů knih

3 852
5 738
3 196
2 451
60
3 241
954

Statistika zápůjček za rok 2018 z hlediska nosičů
Zápůjčky publikací v Braillově písmu:
379 čtenářů si zapůjčilo 897 titulů knih
45 čtenářů si zapůjčilo 91 hudebnin
Zápůjčky zvukových knih ve formátu MP3:
12 663 čtenářů si zapůjčilo 20 710 titulů formou zásilky
1 920 čtenářů si zapůjčilo 11 097 titulů formou osobní výpůjčky
Zápůjčky zvukových knih ve formátu CD:
1 045 čtenářů si zapůjčilo 1 876 titulů formou zásilky
256 čtenářů si zapůjčilo 461 titulů formou osobní výpůjčky
Zápůjčky zvukových knih na flash:
571 čtenářů si zapůjčilo 7 440 titulů formou osobní výpůjčky
Zápůjčky zvukových knih na kazetách:
818 čtenářů si zapůjčilo 1 119 titulů formou zásilky
117 čtenářů si zapůjčilo 269 titulů formou osobní výpůjčky

3.2.2 Výroba bodových knih a dalších materiálů pro nevidomé
V roce 2018 bylo připraveno a vytištěno celkem 35 nových titulů beletrie a 13
titulů hudebnin.
Z literatury pro děti a mládež: Jan Vladislav – ProPánaKrále, Mikulka Alois – Aby
se děti divily, Williams David – Kluk v sukních, Reschová Stanislava – O vlkovi se
sklerózou a jiné pohádky, Fučíková Renáta – Obrazy z Nového zákona, Kinney
Jeff – Deník malého poseroutky 11. a 12. díl, Silverstein Shel – Jen jestli si
nevymejšlíš, Latour-Burney Valérie – Mikuláš na prázdninách. Filmový příběh,
Tomek Jiří – Velké příběhy starého Orientu. Mýty, báje, eposy, pověsti,
pohádky, legendy a povídky Egypta, Kepka Tomáš – O žirafě, která si chtěla
koupit košili/ The Giraffe That Wanted To Buy A Shirt, Ščerba Natalja –
Časodějové – Klíč k času, Srdce času
Z literatury pro dospělé čtenáře: Kubátová Táňa – Léta s Hubertem, Monyová
Simona – Já o koze, on o voze, Davouze Marta – Celej Franz!, Kraus Ivan –
Snídaně v poledne, Herčík Jan a Hrachovcová Alena – Zvěrolékař srdcem i duší,
Zahradníková Markéta a Czendlik Zbigniew – Postel, hospoda, kostel, Rosten

Leo – Pan Kaplan má stále třídu rád, Mahler Zdeněk – Kdo svůj národ miluje,
nešetří ho. Esej o Karlu Havlíčkovi Borovském (v upomínku na dílo autora byla
kniha opatřena barevnou, graficky upravenou obálkou), Brycz Pavel – Největší
muž na světě. Legionářské romaneto, Gary Romain – Lady L., Cílek Václav – Jak
to vidí…Václav Cílek, Baricco Alessandro – Hedvábí, Čermáková Jarmila Hannah
– Legendy, balady a romance národů, Vandenbergová Patricia – Co bude
s Danielou?, Je Stefan Roland vinen?, Katrininy podivné úrazy. Dále bylo
aktualizováno dílo Atlas Evropské unie: Čechová Briana – Atlas Evropské unie
III. díl. Celá řada byla opatřena barevnými obálkami. Byly vyrobeny dva sešity
křížovek na téma Osobnosti a kuchařka TV Prima – Mňam aneb Prima vařečka.
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky byla vyrobena publikace Moniky
Mužákové a Milana Pešáka Svépomocné hnutí a vzdělávání nevidomých na
počátku Československého státu, a to ve dvojím provedení – v Braillově písmu i
v barevném tisku. Oba druhy publikací byly opatřeny originálním motivem
barevné obálky. Slavnostní křest knihy proběhl v rámci Neviditelné výstavy na
Novoměstské radnici dne 28. 11. 2018.
Učebnice na zakázku: Lenka Bičanová – Český jazyk pro 8. ročník základní školy
nebo pro odpovídající ročník víceletého gymnázia; Oldřich Odvárko, Jiří
Kadleček – Matematika pro 8. ročník základní školy (2); Jaromíra Kvačková –
Opakujeme češtinu v 8. ročníku 2. díl; Hošnová Eva, Šmejkalová Martina,
Vaňková Irena – Český jazyk pro ZŠ 4; Buriánková M., Dvořáková Z., Šmejkalová
M. – Český jazyk pro 4. ročník ZŠ. Pracovní sešit; Klech P., Šlahůnková I.,
Sakařová L. aj. – Hravá vlastivěda 4: Nejstarší české dějiny; Viceníková M.,
Sakařová L., Kamrla J. aj. – Hravá vlastivěda 4: Naše vlast; Čapka František –
Dějepis. Novověk, moderní dějiny; Blažková R., Matoušková K., Vaňurová M. –
Matematika pro 4. ročník ZŠ 1. – 3. díl; Kholová Helena, Hísek Květoslav,
Knotková Libuše, Knotek Jaromír – Rozmanitost přírody pro 4. ročník ZŠ 1. a 2.
díl; Voženílek Vít, Fňukal Miloš, Mahrová Marta – Zeměpis 3. Pro nevidomé a
slabozraké žáky integrované do ZŠ bylo vyrobeno celkem 17 nových učebnic,
v reedici bylo vydáno 12 učebnic.
Zvláštní publikace na zakázku: pro Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko z.
s. vznikla kombinovaná publikace Markéty Vítkové Narozeninová kočka. KTN se
na její výrobě podílela tiskem barevných vnitřních listů, přítiskem bodového
písma do některých stran a lisováním reliéfních obrázků do plastové fólie. Práce
zahrnovala barevný tisk 28 stran (8 960 barevných stran celkem), přítisk 11

stran v Braillově písmu (3 520 stran celkem) a lisování 4 druhů reliéfních
obrázků (1 280 výlisků celkem). Dále bylo pro výrobu knihy zhotoveno 320
samolepicích štítků. Na vzniku publikace se rovněž KTN zasloužila rozsáhlým
technologickým poradenstvím.
Hudebniny dle požadavků učitelů hudby: Corea Chick – Children‘s Songs;
Janžurová Z., Borová M. – Nová klavírní škola 1. díl; Vrba Přemysl (upravil) –
Nejkrásnější české a moravské koledy; Debussy Claude – Images 1re Série;
Händel Georg Friedrich – Neun deutsche Arien; Linnemann Maria – Leichte
Folklorestücke für Gitarre; Stamitz Carl – Konzert b-dur für zwei Klarinetten und
Orchester; Bordogni Marco – Melodious Etudes for Trombone (v úpravě pro
trubku); Bowman Peter, Heyenes Gudrun – Baroque Recorder Anthology 1 – 3.
Pro Nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu byly vyrobeny v braillském
notopisu tituly: Dvořák Milan – Hrajeme, hrajeme a Svoboda Karel –
Nejznámější filmové melodie. Notové partitury byly předány PaedDr. Martině
Helešicové, ředitelce Školy Jaroslava Ježka, na slavnostním koncertu dne 29. 11.
2018.
Součástí produkce KTN je i výroba nástěnných, stolních a kapesních kalendářů
pro nevidomé a slabozraké. V nástěnném kalendáři pro rok 2019 na téma
Historické vozy MHD je použita reliéfní grafika a texty ve zvětšeném barevném
tisku v kombinaci s Braillovým písmem.
Dále bylo vytištěno a vyexpedováno 13 titulů periodik v periodicitě 2x až 24x
ročně (+ 8x ročně Informace knihovny), 24 druhů různých tiskovin v Braillově
písmu (brožury, letáky, vizitky, pozvánky), 906 ks označovačů (výstavy,
informační tabule a popisky) a v reedicích dalších 156 titulů beletrie a hudebnin
v Braillově písmu. Celkový počet tiskovin v Braillově písmu za rok 2018 byl
19 059 svazků a sešitů, což činilo 1 078 012 stran.

3.2.3 Načítání zvukových knih a časopisů
Ve studiích bylo natočeno 148 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3,
dalších 114 titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Z původních originálů na
cívkách a kazetách bylo do formátu MP3 převedeno 69 titulů, z toho 34 ve
spolupráci s Nadačním fondem Mathilda.

Natočeno a vyexpedováno bylo 11 titulů zvukových periodik (110 jednotlivých
čísel), 30 příbalových informací k lékům, 4x bulletin Informace knihovny, 6x
časopis Dia styl.
Za rok 2018 bylo celkem zkopírováno 3 732 flash disků a 9 250 CD. V reakci na
zájem čtenářů byla rovněž rozšířena nabídka cizojazyčných nosičů.
Z načtených titulů zdůrazněme alespoň zvukové knihy s legionářskou
tematikou, a to vítězný román 19. ročníku Literární ceny Knižního klubu od
Dalibora Váchy s názvem Červenobílá, v němž se autor věnuje šesti letům
československých legií za občanské války v Rusku. V centru jeho pozornosti je
cesta 4. pluku a osudy spisovatele a pozdějšího generála Rudolfa Medka. Další
tematické tituly, vztahující se k výročí republiky, představují vzpomínky
legionáře a aktivního účastníka československého zahraničního odboje na
období první světové války Vladimíra Vaňka Moje válečná odyssea a herce
Zdeňka Štěpánka Vlastní cestou. Ve studiích KTN tyto knihy načetli Josef
Prokop, Jiří Klika a Jiří Žák.
Zvláště cenným přírůstkem roku 2018 byla zvuková kniha Jany Vejsadové
Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké, která byla ve spolupráci s autorkou
načtena ve zvukovém studiu KTN a slavnostně uvedena na 28. Podzimním
knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě dne 5. 10. 2018.

4. Hospodářská činnost organizace
4.1. Výsledek hospodaření za rok 2018
Ke dni 31. 12. 2018 vykazuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 849 928,29 Kč.
V závěru roku 2017 byl ukončen roční provoz Digitální internetové knihovny
Biblio v systému Lava bez vynaložení finančních prostředků KTN.
V hodnoceném roce činily náklady na digitální knihovnu 1 mil. Kč. Od června
roku 2018 byla nově zřízena služba pro nevidomé a slabozraké, možnost
využívání přístupu k 48 vybraným periodikům - Camelot, se zkušebním
provozem do konce roku.
období
hospodářský výsledek

1. Q. 2018
991 231,51

1. pololetí 2018
449 713,56

1. - 3. Q. 2018
294 104,79

rok 2018
849 928,29

4.2. Výnosy a náklady
Výnosy
Kč

Složení výnosů v roce 2018
příspěvek od zřizovatele

26 688 635,00

prodej výrobků a služeb

2 777 355,50

pronájem bytů

1 614 108,00

čerpání fondů

1 745 153,00

ostatní výnosy

129 990,00

Čtvrtletní výnosy z prodeje
Kč

rozpočet
výnosy z prodeje výrobků

2 670 750,00

1. čtvrtletí
495 948,40

1. pololetí
1 323 018,50

1. až 3. čtvrtletí
1 622 298,50

za rok 2018
2 777 355,50

Převážně byly výnosy tvořeny prodejem vlastních výrobků: knih, hudebnin,
kalendářů a dalších materiálů v Braillově písmu (dále BP), včetně využití
xerografických prací. Další příjmy byly tvořeny kopírováním a stahováním
zvukových knih, nahráváním časopisů a příbalových letáků léků.
Výnosy z pronájmu bytů v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1
Kč

rozpočet
pronájem bytů Kč

1 560 000,00

1. čtvrtletí
403 527,00

1. pololetí
807 054,00

1. až 3. čtvrtletí
1 210 581,00

za rok 2018
1 614 108,00

Náklady
Kč

položka
spotřeba materiálu

rok 2017

rok 2018
1 393 034,30

1 156 614,07

857 441,00

849 127,00

1 135 967,34

433 892,27

cestovné

10 381,00

22 526,00

náklady na reprezentaci

27 921,61

35 995,00

spotřeba energie
opravy a udržování

ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
daně a poplatky
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z dlouhodobého majetku
ostatní náklady na činnost
finanční náklady

3 326 018,31

4 996 379,01

14 436 266,00

16 530 937,00

4 763 390,00

5 476 957,00

78 016,00

89 702,00

824 056,98

940 433,12

1 500,00

1 810,00

1 457 995,75

1 138 017,50

556 112,42

377 987,20

49 728,00

52 158,10

0,00

12 777,94

Spotřeba materiálu
Kč
nákup knih

102 967,10

pohonné hmoty

23 267,04

drobný majetek do 3 000,- Kč

23 836,18

kancelářské potřeby

57 178,83

materiál - výroba

949 364,92

Služby
tis. Kč
položka
nájemné

116

telekomunikační služby

162

správa počítačové sítě a digitální knihovny

2 548

honoráře

1 113

účetní a správní služby

487

inzerce

219

ostatní služby

351

4.3. Fondy organizace
Fond FKSP
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil 135 411,99 Kč.
Fond je tvořen základním přídělem.
Z fondu byl hrazen příspěvek na stravování zaměstnanců, příspěvek na kulturní
a sportovní aktivity, úhrada části pojistného na soukromé životní a penzijní
připojištění a poskytnuté dary k významným výročím.
Kč
rok
Fond kulturních a sociálních potřeb

2013

2014

2015

2016

2017

2018

148 882,18

109 664,18

78 742,18

102 858,49

173 331,13

135 411,99

Čerpání fondu FKSP
Kč
rok
čerpání fondu FKSP

stravování

kulturní a sportovní aktivity

195 024,00

poskytnuté peněžité dary

105 600,00

úhradu příspěvku na penzijní pojištění

1 000,00

58 737,00

Fond rezervní
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil 2 322 811,12 Kč.
Z toho: ze zlepšeného hospodářského výsledku 1 543 712,16 Kč
z účelových finančních darů
779 098,96 Kč
Z rezervního fondu byly čerpány výdaje spojené s načítáním a obnovou
zvukových knih.
Kč
rok
Rezervní fond

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 696 638,03

1 726 020,77

2 518 543,77

2 872 250,77

2 575 319,12

2 322 811,12

Fond reprodukce majetku
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil 6 847 497,10 Kč.
Byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku a odpisů.

Z fondu reprodukce majetku byl hrazen nákup trezoru a zařízení na potisk CD.

Kč
rok
Fond reprodukce majetku

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3 029 833,13

3 521 458,01

4 194 290,76

4 829 202,90

5 558 314,91

6 847 497,10

Fond odměn
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2018 činil 2 519 723 Kč
Kč
rok
Fond odměn

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 379 088,00

2 765 084,00

2 844 671,00

2 665 191,00

2 835 405,00

2 731 347,00

2 519 723,00

4.4. Finanční dary
Kč
jméno dárce
Eva Beránková

Poskytnuto v roce 2018

Použito v roce 2018

100 000,00

413 950,00

2 400,00

2 400,00

Věra Pexová

15 000,00

12 450,00

Pavel Srb

10 000,00

10 000,00

Jan Velikovský

10 000,00

10 000,00

spolek Cesty poznání

40 000,00

0,00

5 870,00

0,00

14 150,00

1 200,00

197 420,00

450 000,00

Jan Macan

Marta Davouze
drobní dárci
Celkem

KTN obdrželo finanční účelové dary ve výši 197 420,- Kč.
Z těchto účelových darů, při využití daru z minulých let od Evy Beránkové, byla
použita částka ve výši 450 000 Kč na načítání a obnovu zvukových knih.

4.5. Mzdové náklady
rozpočet
limit mzdových prostředků byl stanoven ve výši 15 151 438 Kč

z toho: platy zaměstnanců 14 742 438 Kč
OON
409 000 Kč
přepočtený počet zaměstnanců 44, průměrný měsíční plat 27 921,28 Kč
skutečnost
mzdové prostředky ve výši 16 446 465 Kč
toho: platy zaměstnanců 16 037 591Kč
OON
408 874 Kč
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 42,584
průměrný měsíční plat 31 384Kč
Překročení stanoveného limitu finančních prostředků na platy zaměstnanců ve
výši 1 295 153 Kč bylo pokryto z fondu odměn.

5. Finanční kontroly
Vnitřní kontrolní činnost v KTN byla prováděna podle plánu interního auditora,
plánů vedoucích úseků a plánu ředitele. V roce 2018 byly provedeny dva audity.
Audit výrobně technického úseku
Předmětem auditu byla kontrola zabezpečení výroby hudebnin, přepisů knih
a časopisů v BP, výroby štítků a orientačních pomůcek dle objednávek
zákazníků. Kontrola služeb spojených se správou domu Ve Smečkách 15.
Kontrola zabezpečení BOZP a PO, školení řidičů a využívání skladového
hospodářství. Audit prokázal funkčnost výrobně technického úseku.
Audit ekonomického úseku
Předmětem auditu byla roční účetní uzávěrka za rok 2017, kontrola výnosů
z výroby a nájemného, kontrola účelových finančních darů, hospodaření s fondy
a namátková kontrola účetních dokladů včetně pokladny. Drobné zjištěné
nedostatky byly během kontroly odstraněny. Kontrola prokázala funkčnost
systému, bez dalších opatření.
Také kontroly vedoucích pracovníků a ředitele neprokázaly pochybení.
V roce 2018 se neuskutečnily žádné vnější kontroly.

6. Technické vybavení a údržba
• 7 x Monitor Dell 27“
• 7 x PC s předinstalovaným OS Windows 10
• 1 x externí HDD WD 3TB
• 2 x mobilní telefon Xperia XZ
• 6 x licence k SW MS Office Pro 2016
• 1 x SW Codexis
• 1 x SW Sound Forge Pro 12 Suite
• Skříň trezorová TSJ 2 LG BT1 se schránkou
• Disc Publisher 4052 – 1x DVD
V roce 2018 byla průběžně prováděna údržba a řešeny stavebně havarijní
situace v objektu Ve Smečkách 602/15, Praha 1.
Mezi významnější akce patřily níže uvedené realizace:
• Havarijní oprava expanzních nádob k topné soustavě
• Havarijní opravy a výměny čerpadel kotelny, přepouštěcích ventilů,
odvzdušňovacích ventilů a uzávěrů topné soustavy a části
zkorodovaných rour topného systému v prostoru skladu knihovny
• Řešení havarijního stavu při průsaku dešťové vody z dvorního traktu
do pracoviště expedice a suterénního skladu knihovny
• Řešení havarijního stavu při průsaku z topné soustavy mezi byty č. 11
a č. 7
• Řešení havarijního stavu přívodu elektrické energie pro byt č. 11
Ve spolupráci s poradenskou firmou CIVOP s.r.o. byly prováděny
pravidelné kontroly všech pracovišť KTN se zaměřením na dodržování zásad
požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Byly realizovány veškeré
předepsané kontroly a revize. V rámci služeb byl zajištěn rozvoz zvukových a
bodových knih pro imobilní nevidomé a slabozraké čtenáře na území Prahy,
expedice zvukových a bodových časopisů a knih. Nákup, stavební práce a služby
byly zajištěny prostřednictvím NEN v počtu 15 transakcí.

