
Smlouva o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu 

uzavřená podle § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění. 

 

 

 

Smluvní strany 

 

 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 

se sídlem: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín  

IČ: 70947422 

zastoupená Ing. Janem Kaňkou, ředitelem  

(dále jen krajská knihovna) na straně jedné  

 

a 

 

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 

se sídlem: Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž  
IČ: 00091120                               
zastoupená PhDr. Šárkou Kašpárkovou, ředitelkou 
(dále jen pověřená knihovna) na straně druhé 
 
 

sjednávají tuto 

 

 

smlouvu o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu 

 

1. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Plnění regionálních funkcí a jejich koordinaci zajišťuje Zlínský kraj z peněžních prostředků svého 

rozpočtu. Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních 

knihoven ve Zlínském kraji.  

 

1.2 Krajská knihovna na základě § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění, v 

souladu se Zřizovací listinou Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, 

ze dne 28. 11. 2001, je oprávněna přenést regionální funkce na vybrané základní knihovny v kraji 

(pověřené knihovny).  

 

1.3 Regionálními funkcemi se pro účely této smlouvy a v souladu s § 2 písm. h) knihovního zákona 

rozumí funkce, v jejichž rámci Krajská knihovna a jí pověřené knihovny poskytují tyto služby 

základním knihovnám, které mají své sídlo na území Zlínského kraje: 

a) poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny, 

b) vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů a porad, 

c) tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcí, 

d) pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcí, 

e) podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcí, 



f) zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků obce pro 

základní knihovny provozované obcí, 

g) servis automatizovaného knihovního systému, 

h) další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a dosažení standardů veřejných 

knihovnických a informačních služeb podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení 

standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami 

zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky ze dne 18. 12. 2019.  

 

2. 

Přenesení regionálních funkcí 

 

2.1 Krajská knihovna přenáší, po předchozím projednání oběma smluvními stranami, na pověřenou 

knihovnu výkon regionálních funkcí v roce 2021 pro knihovny vyjmenované v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy, tak jak jsou specifikovány v čl. 1.3 této smlouvy a 

v „Zásadách zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji“ z dubna 2006.  

2.2 Pověřená knihovna přenesení regionálních funkcí přijímá a zavazuje se zajistit přenesené 

regionální funkce podle této smlouvy.  

 

3. 

Předmět a rozsah přenesení regionálních funkcí 

 

3.1 Předmět přenesení je specifikován v článku 1.3 této smlouvy. 

 

3.2 Rozsah přenesení je vymezen  

a) výčtem knihoven, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, pro které pověřená knihovna 

bude vykonávat regionální funkce, které na ni byly přeneseny krajskou knihovnou,  

b) časově: pověřená knihovna se zavazuje provádět výkon přenesených regionálních funkcí od  

1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 

c) finančně: pověřená knihovna bude provádět výkon přenesených regionálních funkcí v takovém 

rozsahu, v jakém budou náklady na tyto činnosti pokryty finančními prostředky, které budou 

poskytnuty pověřené knihovně formou dotace z rozpočtu Zlínského kraje.  

 

4. 

Finanční zabezpečení přenesení regionálních funkcí 

 

4.1 Výši finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí pro pověřenou knihovnu navrhuje 

odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje krajská knihovna na základě 

rozpočtu předloženého pověřenou knihovnou a podle „Zásad regionálních funkcí knihoven 

Zlínského kraje“ a schvaluje ji Zastupitelstvo Zlínského kraje. 

4.2 Na základě schválené výše dotace zpracuje pověřená knihovna aktualizovanou verzi rozpočtu na 

zajištění regionálních funkcí pro rok 2021 a zašle krajské knihovně do 20. 1. 2021. 

 

5. 

Evidence a kontrola zajištění přenesených regionálních funkcí 

 

5.1 Krajská knihovna bude sledovat věcnou správnost a efektivnost využívání dotace a kvalitu 

poskytovaných služeb základním knihovnám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.  

 

5.2 Pověřená knihovna odpovídá za hospodárné použití prostředků získaných na základě dotace 

v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Pověřená knihovna se zavazuje vést evidenci 

o poskytovaných službách základním knihovnám a průkaznou evidenci o čerpání dotace, její řádné 

a oddělené sledování ve svém účetnictví. Pověřená knihovna umožní případnou kontrolu zajištění 

regionálních funkcí krajské knihovně. 

 

5.3 Pověřená knihovna je vždy povinna na základě žádosti krajské knihovny, předložit krajské 



knihovně zprávu o plnění regionálních funkcí, které na ni byly touto smlouvou přeneseny. I bez 

předchozí žádosti pověřená knihovna předloží krajské knihovně zprávu o plnění regionálních 

funkcí v termínech do 20. 7. 2021 a 20. 1. 2022. Do 10. 11. 2021 předloží pověřená knihovna 

krajské knihovně plán činností v oblasti regionálních funkcí pro následující rok.  

 

5.4 Pověřená knihovna poskytne krajské knihovně kopii vyúčtování dotace, které bude předkládat 

poskytovateli dotace, a to v termínu do 31. 1. 2022. 

 

5.5. Pověřená knihovna se řídí metodickým pokynem Zásady účtování a evidence regionálních 

funkcí v roce 2021 vydaným krajskou knihovnou. 

 

 

6. 

Závěrečná ujednání 

 

6.1 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 

krajská knihovna, pověřená knihovna, odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského 

kraje, zřizovatel pověřené knihovny. 

 

6.2 Na základě vzájemné dohody smluvních stran zveřejní smlouvu v Registru smluv krajská knihovna. 

 

6.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 

 

6.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. 

 

6.5 V otázkách, které ve smlouvě nejsou výslovně upraveny, se postupuje podle příslušných právních 

předpisů, zejména podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů a 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

6.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

6.7 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021, nabude platnosti dnem podpisu a účinnosti 

dnem zveřejnění v Registru smluv případně 1. 1. 2021 podle data, které nastane později. 

 

 

 

 

Za krajskou knihovnu 

 

Ve Zlíně dne 18. prosince 2020 

 

 

__________________________  

Ing. Jan Kaňka 

ředitel 

Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 

příspěvkové organizace 

Za pověřenou knihovnu 

 

V Kroměříži dne ………………. 

 

 

____________________________ 

              PhDr. Šárka Kašpárková 

ředitelka 

Knihovny Kroměřížska 

- příspěvkové organizace 

 


