Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
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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. 2019

Personalistika
1 zaměstnanec

Z celkového počtu 47 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 28 žen a 19
mužů, z nichž je 6 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
2019
1 zaměstnanec
nastoupili do pracovního poměru 4 zaměstnanci a 3 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),
12 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
10 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
19 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.

Z celkového počtu 47 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 28 žen a 19
mužů, z nichž je 6 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 2019
nastoupili do pracovního poměru 4 zaměstnanci a 3 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
Příspěvková organizace MK ČR vykonává své činnosti na základě Koncepce
rozvoje Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana na léta 2014 – 2024, jíž
se daří realizovat ve všech bodech: v roce 2019 s důrazem na zajištění přístupu
čtenářů k nejdůležitějším periodikům, postupnou aktualizaci obsahové
struktury vlastních časopisů, udržení stabilní knižní produkce v Braillově písmu
a zvyšování množství zpracovaných zvukových knih ve formátu MP3. KTN
rovněž spolupracuje na implementaci Koncepce rozvoje knihoven v České
republice na léta 2017 – 2020 a svými aktivitami podporuje specifičnost svého
poslání a metodicky napomáhá knihovnám se zvukovými odděleními pro
nevidomé.
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, pro imobilní nevidomé a slabozraké obyvatele Prahy funguje také
jednou měsíčně rozvoz četby a nahrávek přímo do místa bydliště. V roce 2019
služby využilo 16 668 čtenářů (3 070 osobní výpůjčky – z toho 295 rozvoz po
Praze; 13 598 zásilková služba), kteří si zapůjčili celkem 42 255 titulů (19 944
osobní výpůjčky – z toho 2 345 rozvoz po Praze; 22 311 zásilková služba). Mezi
našimi čtenáři je 44 dětí. Stále roste počet čtenářů ze Slovenské republiky, kteří
vedle zápůjček českého mluveného slova rádi využívají služby přepisu
hudebních skladeb do bodového notopisu. Pro potřeby čtenářů byl načten
aktualizovaný Katalog zvukových knih ve formátu MP3.
Digitální internetovou knihovnu Biblio využívá v neomezeném provozu 2 054
aktivních čtenářů. Její součástí je provoz další služby – systém pro zpřístupnění
periodického tisku zrakově postiženým s názvem CAMELOT, díky němuž mají
čtenáři k dispozici vedle bodových a zvukových materiálů také 37 titulů novin a
časopisů, a to vždy jejich posledních 6 čísel.
Čtenáři jsou o akcích, nových a obnovených titulech 8x ročně informováni
prostřednictvím bulletinu Informace knihovny, který je pro zájemce dostupný
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 tři vlastní periodika – Literární pohledy, Záškoláka a
Křesťanskou orientaci, včetně Katolického kalendáře, a pro externí zadavatele
vyrábí časopis Zora se všemi jejími přílohami a dva časopisy v jazyku esperanto,
Ligilo a Auroro. Bodové časopisy KTN mají 180 předplatitelů, časopisy
v esperantu odebírá 230 abonentů, a to převážně ze zahraničí.
Z vlastní produkce v bodovém písmu bylo prodáno celkem 391 knih, 83
hudebnin, 1 423 ks Braillovy slepecké abecedy a 2 850 kalendářů. Čtenáři,
organizace sloužící potřebám nevidových a slabozrakých a školy si zakoupili 553
balíků slepeckého papíru a bylo pro ně zhotoveno 36 365 xerografických kopií.
U příležitosti 110. výročí narození Louise Braille vydala KTN v bodech publikaci:
Streit Jakob: Příběh Louise Braille. Nevidomý chlapec, který vynalezl slepecké
písmo
2 svazky - P 2712 - 60 Kč
Životní příběh vynálezce bodového písma.
U příležitosti 30 let svobody vydala KTN v bodech publikaci:
Horáček Michal: Jak pukaly ledy
6 svazků - P 2753 - 180 Kč
Průběh sametové revoluce roku 1989 v deníkových záznamech jednoho z jejích
aktérů. Dne 15. 10. 2019 byl jeden výtisk předán autorovi, pro něhož byla
uspořádána zvláštní exkurze po provozech KTN.
Historii KTN se ve zkratce věnuje komiks v rámci knížky:
Smolíková Klára – Šeda Vojtěch: Pozor, v knihovně je kocour!, již Mladá fronta
v roce 2019 vydala na počest významných českých knihoven.
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 38 veřejných knihoven, z nichž v roce 2019
učinily objednávku knihovny v těchto městech: České Budějovice, Jihlava,
Mladá Boleslav, Český Krumlov, Litomyšl, Uherské Hradiště, Znojmo, Česká
Třebová, Dačice, Havířov, Chomutov, Olomouc, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí
nad Orlicí, Zlín. 25 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, Sedlčany, Jičín.
Pracovníci knihovny organizují metodické výjezdy do spolupracujících knihoven
se zvukovými odděleními pro nevidomé, informují o svých edičních záměrech a
nových technických detailech digitální internetové knihovny. Dne 15. 5. 2019
se uskutečnilo setkání s Mgr. Andreou Karlovcovou, ředitelkou Šmidigerovy
knihovny ve Strakonicích, a Jaroslavou Vokáčovou, knihovnicí ze zvukového
oddělení. Prohlídku Knihovny města Hradec Králové, která se nachází
v prostoru továrny, revitalizovaném podle projektu architekta Davida Vávry,
pro pracovníky KTN zorganizovala ředitelka královéhradecké knihovny Mgr.
Barbora Čižinská s Mgr. Kateřinou Knytlovou, vedoucí zvukového oddělení,
které má 220 čtenářů a zajišťuje rovněž zásilkovou službu. Společně s vedoucí
Knihovny pro nevidomé v Plzni Mgr. Janou Jankovou proběhla 20. 9. 2019
informativní návštěva 2. knižního veletrhu v Plzni.
Na různých kulturních akcích KTN vystupuje na podporu důležitosti znalosti
Braillova písma a jeho využití v životě každého nevidomého občana. Stejný
záměr měla přednáška pro účastníky semináře Zvukové knihy v roce 2019 v
Městské knihovně v Třebíči (9. 4. 2019) na téma Ve službách bodového písma,
prezentace služeb KTN na Koordinační radě Střední Čechy ve Sjednocené
organizaci pro nevidomé a slabozraké (24. 9. 2019), na Dnu české státnosti na
MK ČR (28. 9. 2019), na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu
(11. a 12. 10. 2019) i přijetí čestného patronátu nad soutěží ve čtení a psaní
v Braillově bodovém písmu, pořádanou SONS (12. 10. 2019). Dále KTN pořádá
exkurze pro odbornou (studenti knihovnického nebo grafického zaměření,
zaměstnanci zvukových knihoven či spolupracujících organizací, např. SKIP) i
laickou veřejnost (žáci ZŠ, studenti SŠ či VOŠ) a poskytuje odbornou pomoc
studentům při psaní ročníkových a bakalářských prací na téma služeb pro
handicapované uživatele.
Vedle SONS knihovna spolupracuje s dalšími tematicky spřízněnými
organizacemi, jako jsou Tyfloservis (pracovní setkání s ředitelem Josefem
Cerhou v kavárně potmě) nebo firma Spektra (konference k 30. výročí založení
firmy pod názvem Historie a současnost asistivních technologií v České
republice – 3. 4. 2019). Při akvizici využívá pomoci nakladatelství Albatros
Media a. s., Metafora či Jonathan Livingston, svoji produkci poskytuje pro

čtenáře KTN zdarma rovněž vydavatelství Supraphon a. s. a Mluvící kniha. KTN
poskytuje ve svých výlohách prostor nadaci Artevide, věnující se integraci
nevidomých do společnosti.
Celkový stav čtenářů a uživatelů služeb:
z toho digitální knihovna Biblio (aktivní čtenáři):

4 356
2 054

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

3 852
6 335
3 278
2 506
3 251
1 016

Statistika zápůjček za rok 2019 z hlediska hlavních nosičů
Zápůjčky publikací v Braillově písmu:
323 čtenářů si zapůjčilo 834 titulů knih
51 čtenářů si zapůjčilo 126 hudebnin
Zápůjčky zvukových knih ve formátu MP3:
11 952 čtenářů si zapůjčilo 19 779 titulů formou zásilky
1 640 čtenářů si zapůjčilo 10 377 titulů formou osobní výpůjčky
Zápůjčky zvukových knih ve formátu CD:
998 čtenářů si zapůjčilo 1 629 titulů formou zásilky
393 čtenářů si zapůjčilo 1 187 titulů formou osobní výpůjčky
Zápůjčky zvukových knih na flash:
551 čtenářů si zapůjčilo 7 179 titulů formou osobní výpůjčky
Zápůjčky zvukových knih na kazetách:
648 čtenářů si zapůjčilo 903 titulů formou zásilky
109 čtenářů si zapůjčilo 238 titulů formou osobní výpůjčky

3.2.2 Výroba bodových knih a dalších materiálů pro nevidomé
V roce 2019 bylo připraveno a vytištěno celkem 50 nových titulů beletrie a 13
titulů hudebnin.
Z literatury pro děti a mládež: Streit Jakob – Příběh Louise Braille; Zahálková
Marie – Tři malá prasátka (Čj/Aj); Ščerba Natalja – Časodějové. Číselné jméno;
Patterson James, Grabenstein Chris – Lovci pokladů. Nebezpečí na Nilu; Vítová
Jitka – Úsměvné starosti vrabce Kašpara; Kratschmarová Jindřiška – Artur.
Příběhy Veselého pejska; Foglar Jaroslav – Přístav volá; Ščerba Natalja Časodějové. Časogram; Vopěnka Martin – Biblické příběhy pro nevěřící děti;
Drijverová Martina – Lví kouzlo; Čtvrtek Václav – Česílkova vodnická knížka;
Drijverová Martina – České pověsti pro malé děti; Benson Paul, Kelly Milena –
Tell Me About Yourself, Office, Post Office, Telephone, Instructions, Media,
Arts, Travel, Money, Politics; Lainesová Jaroslava – Pohádky Matky přírody;
Favilli Elena, Cavallo Francesca – Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky;
Pospíšilová Zuzana – Detektivové; Pospíšilová Zuzana – Školní strašidlo;
Pospíšilová Zuzana – Školní detektiv; Pospíšilová Zuzana – Velký případ školního
detektiva; Eislerová Jana – Jak souhvězdí dostala svá jména; Kahoun Jiří – O
létajících strojích; Konečný Jaromír – Tuhej tulipán; Čapek Josef – Povídání o
pejskovi a kočičce; Březinová Ivona – Vítej, Karle!; Peroutková Ivana –
Strašidelné prázdniny; Krolupperová Daniela – Zločin na Starém Městě
pražském; Nesbø Jo – Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Z literatury pro dospělé čtenáře bylo připraveno do Braillova bodového
písma a vytištěno například: Donnellyová Jennifer – Světlo severu; Kroupa
Mikuláš aj. – Atentát na Heydricha; Vandenbergová Patricia – Tajné poslání;
Schneiderová Hanna – Láska přináší i bolest; Schneiderová Hanna – Osudová
cesta; Simenon Georges – Maigret se brání; Pilcherová Rosamunde – Jarní
vánice; Devátá Ivanka – Všechny mé domovy; Kolbaba Jiří – Šest kontinentů –
příběhy z cest; Křižan Jiří – Stín; Pawlovská Halina - Díky za fíky; Bourcy Thierry,
Soulié François-Henri – Astronomův sen; Seifert Jaroslav – Maminka; King
Stephen – Colorado Kid; Horáček Michal – Jak pukaly ledy; Lee Laurie –
Jablečné víno s Rozárkou; Rolland Romain – Petr a Lucie; Svěrák Zdeněk –
Strážce nádrže; křížovky: Voda, voda, samá voda, Podmořský svět, Z říše savců;
kuchařka Cukroví podle horoskopu.

Zvláštní obrazová publikace:
Dagmar Turková: Slavné stavby Itálie
1 svazek – P 2758 – 250 Kč
Výpravná publikace představuje jedenáct významných historických staveb Itálie,
a to formou stručného kombinovaného textu (Braillovo písmo - černý zvětšený
tisk) s mimořádně propracovanou reliéfní grafikou Davida Linka.
Učebnice na zakázku: Molnár Josef, Mikulenková Hana – Matematické
minutovky 5. ročník; Molnár Josef, Mikulenková Hana – Matematika a její
aplikace 2. ročník; Justová Jaroslava – Matematika pro 5. ročník ZŠ; Hutchinson
Tom – Project; Puchta Herbert, Stranks Jeff – More!; Hronek Milan – Vlastivěda
5; Fialová Zuzana, Podzimek Jiří – Čítanka 5 s literární výchovou; Böhmová
Naděžda – Pravopis přídavných jmen; Buriánková Milada, Dvořáková Zdeňka –
Český jazyk pro 5. ročník ZŠ. Pracovní sešit; Miksová Eva, Hájková Jitka – Český
jazyk pro 6. ročník; Hošnová Eva, Šmejkalová Martina, Vaňková Irena,
Buriánková Milada – Český jazyk pro 5. ročník ZŠ a haptická publikace Zámek
Lemberk. v kombinovaném provedení (Braillovo písmo, zvětšený černý tisk) s
reliéfními obrázky. Pro nevidomé a slabozraké žáky integrované do ZŠ bylo
vyrobeno celkem 16 nových učebnic.
Hudebniny dle požadavků učitelů hudby: Hošek Miroslav – Baroko pro
zobcovou flétnu; Dvořák Milan – Jazzové klavírní etudy II.; Cink Jaromír – Duha;
Douša Eduard – Miniatury III. – Broučí; Debussy Claude – Images; Luklová
Jaroslava – Vánoční koledy pro čtyřruční klavír; Chopin Frederyk – Minutový
valčík; Monti Vittorio – Czardasz; 222 etud pro saxofon; Benda Jiří Antonín –
Sonatine I – XXXIV. Pro Nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu byly
vyrobeny v braillském notopisu tituly: Dvořák Milan – Arabesky a jiné klavírní
inspirace; Semafor 60. Písně Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.
Součástí produkce KTN je i výroba nástěnných, stolních a kapesních
kalendářů pro nevidomé a slabozraké. V nástěnném kalendáři pro rok 2020 na
téma Historická plavidla je reliéfní grafika a texty ve zvětšeném barevném tisku
v kombinaci s Braillovým písmem. U příležitosti 200. výročí narození Boženy
Němcové má stolní kalendář plnobarevnou obálku s jejím portrétem.
Rovněž bylo vytištěno a vyexpedováno 13 titulů periodik, 12 druhů tiskovin
v Braillově písmu (brožury, letáky, vizitky, pozvánky), 796 ks označovačů

(výstavy, informační tabule a popisky) a v reedicích dalších 166 titulů beletrie a
hudebnin v bodech.
Celkový počet tiskovin v Braillově písmu za rok 2019 byl 19 881 svazků a
sešitů, což činilo 960 442 stran.

3.2.3 Načítání zvukových knih a časopisů
Ve studiích bylo natočeno 157 titulů zvukových knih ve formátu MP3, dalších
382 titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Čtenáři tak mají ve zvuku
k dispozici nových 539 titulů, což je významný nárůst oproti loňskému roku, a to
o 277 titulů. Z původních originálů na cívkách a kazetách bylo do formátu
MP3 převedeno 47 titulů, z toho 23 titulů ve spolupráci s Nadačním fondem
Mathilda.
Bylo natočeno a vyexpedováno 12 titulů zvukových časopisů (118 jednotlivých
čísel), 21 příbalových informací k lékům, 4x Informace knihovny, 6x Dia styl.
Za rok 2019 bylo celkem zkopírováno 5 510 flash disků a 13 050 CD.
U příležitosti výročí 30 let svobody bylo čtenářům zpřístupněno 14 hodin
komentovaných originálních nahrávek ze sametové revoluce v režii Marka
Janáče pod názvem Listopad 1989.
Vzhledem k významu publikace Mikuláše Kroupy Atentát na Heydricha.
Sedmdesát příběhů Paměti národa byl tento titul vydán jak v bodovém písmu,
tak ve zvukové podobě v podání Jana Hyhlíka.
Pro začátečníky v anglickém jazyce byla posílena cizojazyčná zvuková CD, a to
jak pohádky pro nejmenší pro první seznámení s jazykem, tak tematicky
zaměřené učebnice, k nimž existuje rovněž ekvivalent v bodovém písmu a
digitalizovaný text.
Při načítání knih reagujeme i na velmi specifická přání čtenářů, díky čemuž byla
načtena např. specializovaná publikace Magdalény Staňkové-Kröhnové Bylinky
pro děti a maminky. Praktické využití léčivých rostlin pro rodiny s dětmi od jara
do zimy.
Za malé umělecké dílo lze považovat recitaci veršů klasika anglické a světové
poezie Johna Keatse ze sbírky Déšť z plané růže ve vynikajícím podání Evy
Hadravové.

4. Hospodářská činnost organizace
4.1. Výsledek hospodaření za rok 2019
Ke dni 31. 12. 2019 vykazuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
(dále KTN) zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 233 627,46 Kč.

období
hospodářský výsledek

1. Q. 2019
433 376,24 Kč

1. pololetí 2019
346 816,44 Kč

1.-3. Q. 2019
596 478,41 Kč

rok 2019
1 233 627,46 Kč

4.2. Výnosy a náklady
Složení výnosů v roce 2019
příspěvek od zřizovatele

27 451 568,00 Kč

prodej výrobků a služeb

2 806 136,20 Kč

pronájem bytů

1 648 080,00 Kč

čerpání fondů

1 722 167,00 Kč

ostatní výnosy

121 227,00 Kč

Výnosy z prodeje výrobků
tis. Kč
období

výnosy z prodeje
výrobního úseku

výnosy z prodeje
vlastních výrobků

výnosy z prodeje výnosy z prodeje
zvukového úseku úseku knihovny

výnosy z prodeje
slepec. papíru

výnosy z prodeje
sublicence

1. čtvrtletí

130

299

64

23

27

0

2. čtvrtletí

161

206

42

17

14

302

3. čtvrtletí

129

78

56

9

12

0

4. čtvrtletí

401

75

99

197

29

436

Výnosy z pronájmu
1. čtvrtletí

výnosy z pronájmu

412 020,00 Kč

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

412 020,00 Kč

412 020,00 Kč

412 020,00 Kč

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

rok 2018

rok 2019

1 393 034,30 Kč

1 156 614,07 Kč

1 056 387,33 Kč

857 441,00 Kč

849 127,00 Kč

710 855,00 Kč

1 135 967,34 Kč

433 892,27 Kč

608 579,10 Kč

cestovné

10 381,00 Kč

22 526,00 Kč

10 922,00 Kč

náklady na reprezentaci

27 921,61 Kč

35 995,00 Kč

42 737,00 Kč

spotřeba materiálu
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

rok 2017

3 326 018,31 Kč

4 996 379,01 Kč

4 741 385,70 Kč

14 436 266,00 Kč

16 530 937,00 Kč

17 137 176,00 Kč

4 763 390,00 Kč

5 476 957,00 Kč

5 701 102,00 Kč

78 016,00 Kč

89 702,00 Kč

93 635,00 Kč

824 056,98 Kč

940 433,12 Kč

929 545,90 Kč

1 500,00 Kč

1 810,00 Kč

1 500,00 Kč

1 457 995,75 Kč

1 138 017,50 Kč

1 172 022,48 Kč

556 112,42 Kč

377 987,20 Kč

250 127,89 Kč

49 728,00 Kč

52 158,10 Kč

59 575,34 Kč

12 777,94 Kč

0,00 Kč

Spotřeba materiálu
nákup knih

99 959,00 Kč

pohonné hmoty

20 837,60 Kč

drobný majetek do 3 000,- Kč

16 317,00 Kč

kancelářské potřeby

30 480,00 Kč

materiál - výroba

888 793,73 Kč

celkem

1 648 080,00 Kč

Služby
položka

tis. Kč

nájemné

116

telekomunikační služby

123

správa počítačové sítě a digitální knihovny

2 413

honoráře

1 110

účetní a správní služby

436

inzerce

219

ostatní služby

324
4 741

4.3. Fondy organizace
Fond FKSP

Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 = 171 976,46 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.

Fond kulturních a sociálních potřeb

2014

2015

2016

2017

2018

2019

109 664,18 Kč

78 742,18 Kč

102 858,49 Kč

173 331,13 Kč

135 411,99 Kč

171 976,49 Kč

Čerpání fondu FKSP
stravování
čerpání fondu FKSP

236 232,00 Kč

kulturní a sportovní aktivity
4 668,00 Kč

poskytnuté peněžité dary
2 000,00 Kč

úhradu příspěvku na penzijní pojištění
55 200,00 Kč

Fond rezervní
Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 = 2 073 89,12 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

rezervní fond - ze zlepšeného HV
rezervní fond - z účelových
finančních darů
rezervní fond - celkem

2015

2016

2017

2018

2019

1 543 712,16

1 543 712,16

1 543 712,16

1 543 712,16

1 543 712,16

974 831,61

1 328 538,61

1 031 678,96

779 098,96

529 379,96

2 518 543,77

2 872 250,77

2 575 391,12

2 322 811,12

2 073 089,00

Fond reprodukce majetku
Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 = 7 889 238,27 Kč.
Byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku a odpisů. Z fondu
reprodukce majetku byl hrazen nákup pákových nůžek a multifunkčních
zařízení.
Fond reprodukce majetku

2015

2016

2017

2018

2019

4 194 290,76 Kč

4 829 202,90 Kč

5 558 314,91 Kč

6 847 497,10 Kč

7 889 238,27 Kč

Fond odměn
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 = 2 519 723,- Kč

Fond odměn

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

2 519 723,00 Kč

1 847 484,00 Kč

Z fondu odměn bylo hrazeno překročení limitu prostředků na platy
zaměstnanců ve výši 1 322 167 Kč, za plnění mimořádných úkolů v organizaci,
kterými bylo dosaženo zkvalitnění služeb pro nevidomé a slabozraké.

4.4. Finanční dary
jméno dárce
Mgr. Eva Beránková

Poskytnuto v roce 2019

Použito v roce 2019

50 000,00 Kč

341 142,00 Kč

2 400,00 Kč

2 400,00 Kč

manželé Halouskovi

10 000,00 Kč

0,00 Kč

Pavel Srb

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

spolek Cesty poznání

54 674,00 Kč

0,00 Kč

9 504,00 Kč

15 374,00 Kč

13 700,00 Kč

31 084,00 Kč

150 278,00 Kč

400 000,00 Kč

Ing. Jan Macan

Marta Davouze
drobní dárci
Celkem

KTN obdrželo finanční účelové dary ve výši 150 278,- Kč.
Z těchto účelových darů, při využití darů z minulých let, a to od Mgr. Evy
Beránkové, Marty Davouze a drobných dárců, byla použita částka ve výši
400 000,- Kč na načítání a obnovu zvukových knih.

4.5. Mzdové náklady
rozpočet
Limit mzdových prostředků byl stanoven ve výši 15 712 540,- Kč.
z toho: platy zaměstnanců
OON

15 308 540,- Kč
404 000,- Kč

Přepočtený počet zaměstnanců 44, průměrný měsíční plat 28 993,45 Kč.
skutečnost
mzdové prostředky ve výši

17 054 657,- Kč

toho: platy zaměstnanců
OON

16 630 707,- Kč
403 950,- Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 43,056;
průměrný měsíční plat 32 188,- Kč.

Překročení stanoveného limitu prostředků na platy zaměstnanců
ve výši 1 322 167,- Kč bylo hrazeno fondem odměn.

5. Finanční kontroly
Vnitřní kontrolní činnost
Audit úseku knihovny
Předmětem auditu úseku knihovny byla v roce 2019 kontrola výpůjček
v zásilkové službě, kontrola aktualizace výpůjčního řádu, kontrola oprav
poškozených titulů a kontrola spolupráce mezi knihovnami a laickou veřejností.
Audit prokázal funkčnost úseku knihovny a nebylo nutné přijmout žádná
nápravná opatření.
Audit ekonomického úseku
Předmětem auditu byla roční účetní závěrka za rok 2018, kontrola výnosů
z výroby a nájemného, kontrola účelových finančních darů, hospodaření s fondy
a namátková kontrola účetních dokladů, včetně pokladny a bankovních účtů
vedených u ČNB.
Drobné zjištěné nedostatky byly během kontroly odstraněny. Kontrola
prokázala funkčnost systému, bez dalších opatření.
Také kontroly vedoucích pracovníků a ředitele neprokázaly pochybení.
Vnější kontrolní činnost
V roce 2019 se uskutečnily dvě vnější kontroly.
Kancelář bezpečnostního ředitele Ministerstva kultury České republiky provedla
kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany.
Kontrola na místě byla provedena na základě § 3 Zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně v souladu s částí „HLAVA III“ Zákona č. 225/2012 Sb., o
kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyla
stanovena žádná opatření. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu
kontroly.
Oblastní inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu provedl
kontrolu dodržování povinností v ustanovení § 3 odst. 1 Zákona č. 251/2005

Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
práce a povinností na úseku pracovní doby.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

6. Technické vybavení a údržba
Technické vybavení pořízené v roce 2019
-

2 ks HDD WD 4TB
7 ks PC HP ElitDesk
3 ks Monitor HP VH240a
1 ks Notebook HP ElitBook
1 ks Notebook Lenovo ThinkPad T495
4 ks mobilních telefonů iPhone 7
1 ks Skener Plustek Opticbook 3900
1 ks Multifunkční kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub C308
1 ks Multifunkční kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub C300i
1 ks Knihařské pákové nůžky PN 1300 Profi

Software
- 40 licencí Eset Endpoint Antivirus
- 35 licencí Microsoft Exchange
V roce 2019 byla průběžně prováděna údržba a řešeny stavebně havarijní
situace v objektu Ve Smečkách 602/15, Praha 1.
Mezi významnější akce patřily níže uvedené realizace:
• oprava okapových svodů, výměna části okapového vedení, výměna
litinových lapačů střešních splavenin a pročištění ucpaného
odpadního vedení ze střešních svodů na čelní straně budovy
• oprava části terasy z důvodů narušení izolace a průsaků vody do bytu
č. 9, provedení nové izolace, přespádování, položení nové dlažby a
oprava oplechování
• oprava střechy nad dvorním traktem, zvukovými studii, přespádování
hrany střechy
• provedení výmalby přední části prostor oddělení osobních výpůjček

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 a byly zajištěny veškeré
předepsané kontroly a revize, včetně školení pracovníků v oblasti BOZP a PO.
Proběhly také dvě vnější kontroly: v lednu kontrola ze strany MK ČR, zaměřená
na oblast BOZP a PO, v únoru kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce
pro hlavní město Prahu, zaměřená na oblast BOZP. Z obou provedených kontrol
nebyla uložena žádná opatření.
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 Národního
elektronického nástroje (NEN).

7. Statistika výrobních a knihovnických činností
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Výkaz hospodaření za rok 2019
Statistika výrobních činností ( v kusech )
Výrobní úsek Zvukový úsek

Počty titulů: časopisů v BP/ mp3
13
12
jednotlivých čísel časopisů v BP/ mp3
102
118
knih v BP/ titulů ZK – nové mp3
50
158
hudebnin v BP/ titulů ZK - převzaté a upravené (mp3)
13
382
Informace KTN v BP/ mp3
8
4
reedic v BP/ obnova (mp3) - z toho 23 Mathilda
166
47
ostatní v BP/ Dia život a styl (mp3)
16
6
Počet individuálních přepisů v BP
(hudebniny a učebnice)
38
Značkovače v BP
5 386
Počet reliéfních obrázků
3 835
Celkový počet svazků a sešitů v BP
19 881
Celkový počet stran v BP
960 442
Počet hodin č.č. (studio - mp3)
2 004
Počet hodin č.č. (obnova/ úprava - mp3)
6 411
Celkový počet příbal. informací (mp3)
21
Celkový počet zkopírovaných flash disků
5 510
Celkový počet zkopírovaných CD
13 050
Statistika knihovnických činností ( v kusech )
Zvuková knihovna
Půjčovna ZK
počet obsloužených čtenářů
2 775
počet titulů
17 599
Zásilková služba ZK
počet obsloužených čtenářů
13 598
počet titulů
22 311
Rozvážková služba ZK
počet obsloužených čtenářů
295
počet titulů
2 345
Knihy v BP
Půjčovna BK
počet obsloužených čtenářů
323
(včetně zásilkové a rozvážkové služby)
počet titulů
834
Hudebniny v BP
počet obsloužených čtenářů
51
počet titulů
126
Prodej knih v BP
391
Prodej hudebnin v BP
83
Prodej ostatních tiskovin v BP
4 273
Počet xerografických kopií
36 365
Celkový stav čtenářů a uživatelů služeb
4 356
z toho Digitální knihovna
2 054
Celkový počet titulů zvukových knih - kazety
3 852
Celkový počet titulů na CD - mp3
6 335
Celkový počet titulů na CD - audio + CD-ROM+ DVD
3 278
Celkový počet titulů knih v BP
2 506
Celkový počet titulů hudebnin v BP
3 251
Celkový počet titulů digitalizovaných knih
1 016
Braillovo písmo – BP, Zvukové knihy - ZK

