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Poskytování internetu v 
knihovnách aneb Co stanoví 

knihovní zákon           
Oddělení služeb knihovnám           

 
     Knihovna je zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez 
rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby stanovené knihovním 
zákonem a které je zapsáno v evidenci knihoven. 
Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon), § 2, odst. a. 
 
      Veřejné knihovnické a informační služby vyjmenované v odst. 1 § 4 knihovního zákona 
jsou služby, které musí poskytovat každá knihovna bez ohledu na svoji velikost a 
organizační začlenění: 
- zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím 
meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, 
- poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, 
- zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní 
správy a samosprávy, 
- umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný 
přístup. 
 
      Tyto vyjmenované veřejné knihovnické a informační služby je provozovatel knihovny 
povinen poskytovat bezplatně (výjimky jsou uvedeny v odst. 2 § 4). Za další služby 
poskytované knihovnami lze požadovat úhradu nákladů. Podrobnosti stanoví knihovní řád, 
za který ručí provozovatel knihovny. 
 
      Z těchto formulací stanovených zákonem vyplývá povinnost poskytování 
bezplatného veřejného internetu v knihovnách. Knihovna je místem, které občanům 
umožňuje využívat tuto službu. Termín splnění této povinnosti byl knihovním zákonem a 
jeho novelou stanoven k 31.12.2007. 
 
      Pokud ve výjimečných případech nejsou v obecní knihovně odpovídající podmínky, lze 
veřejný internet provozovat na jiném pracovišti (např. na obecním úřadě) s dodržením 
všech podmínek jako v knihovně - tj. veřejná přístupnost, bezplatnost, evidování 
poskytované služby pro statistické vykazování. Tato skutečnost musí být doplněna do 
knihovního řádu včetně časového vymezení poskytování služby. 
 
      Ministerstvo kultury má právo kontrolovat dodržování zásad knihovního zákona a 
nedostatky postihovat. Knihovna, která nedodrží stanovené zásady, bude vyškrtnuta z 
evidence knihoven a tím ztratí možnost žádat o státní dotace a budou jí odňaty zákonné 
licence v oblasti autorského práva. Rovněž v revizích knihovního fondu se musí 
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postupovat podle zásad každoročních účetních uzávěrek. Ministerstvo kultury ČR 
zveřejnilo stanovisko k evidenci knihoven k 1.1.2008. Celý text najdete na: 
http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Evidence_knihoven_2011.doc  
 
      Plné znění knihovního zákona č. 257/2001 Sb. s návaznými prováděcími předpisy 
najdete na webu Národní knihovny ČR - portál Informace pro knihovny, oddíl Legislativa, 
doporučení, standardy http://knihovnam.nkp.cz . 
 
       
 
       
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 2 z 2SVK HK - výpis článku "Oddělení služeb knihovnám: Poskytování internetu v kn...

22.6.2008http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=944


