
Příloha č. 1 k Opatření - Úplné znění Zřizovací listiny NTK
Čj.: MSMT-31052/2019-4

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská, 529/5,118 12 Praha 1

Zřizovací listina Národní technické knihovny se sídlem Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - 
Dejvice, IČ: 61387142, č.j. 12170/91-3 vydaná dne 11. 2. 1991, ve znění změn zřizovací 
listiny č.j. 25966/94-33 ze dne 15. 12. 1994, č.j. 33078/2000-3 ze dne 20. 12. 2000, 
č.j. 23506/2003-3 ze dne 1. 7. 2003, č.j. 14972/2007-3 ze dne 29. 6. 2007 a dodatků vydaných 
opatřením č.j. 12785/2009-31 ze dne 8. 6. 2009, č.j. 10517/2010-3 ze dne 12. 5. 2010, 
č.j. 23313/2011-31 ze dne 3. 2. 2012, č.j. 20/2019-3 ze dne 20. 2. 2019 a č.j. 31052/2019-4 
s účinností 1. 11. 2019 zní:

Zřizovací listina 

Národní technická knihovna

se sídlem Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice, IČ 61387142 je podle ustanovení § 54 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Identifikační číslo: 61387142.

ČI. I.

Základní účel a předmět hlavní činnosti

(1) Národní technická knihovna (dále jen „NTK") je institucí zajišťující na národní úrovni 
informační infrastrukturu pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání v oblasti techniky 
a aplikovaných přírodních věd. 1 Na národní úrovni poskytuje veřejné knihovnické 
a informační služby výzkumným organizacím, vysokým školám, vyšším odborným 
školám, středním školám a odborné veřejnosti, a to v souladu s § 4 knihovního zákona2.

1 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

2 zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů



(2) NTK systematicky analyzuje, hodnotí, případně pořizuje dostupné informační zdroje 
z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Na tomto základě buduje v zájmu 
uspokojování informačních potřeb svých uživatelů a potřeb výzkumu, vývoje, inovací 
a vzdělávání fond základních vědeckých a odborných tištěných i elektronických 
informačních zdrojů z této oblasti. Na národní úrovni působí jako koordinátor využívání 
zejména elektronických typů informačních zdrojů.

(3) Za tímto účelem zejména:

a) shromažďuje, systematicky rozšiřuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje 
specializované fondy domácí a zahraniční literatury a dalších informačních zdrojů 
v tradiční tištěné a digitální podobě,

b) spolupůsobí na celostátní úrovni ke koordinaci jejich pořizování, šíření, využívání,

c) zajišťuje na celostátní úrovni ve prospěch výzkumných a vzdělávacích institucí a ve 
spolupráci s nimi přístup k elektronickým zdrojům a jako svou integrální součást 
provozuje Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib,

d) vykonává vědeckou, výzkumnou činnost, zejména aplikovaný výzkum a vývoj 
a inovační činnost, ale i základní výzkum v oblasti vědeckých informací, v oblasti 
zaměřené na získávání, správu, zpracování a zpřístupnění knihovních fondů, jejich 
převod do elektronické podoby, jakož i v oblasti služeb spojených s těmito odbornými 
činnostmi,

e) poskytuje informační podporu a služby pro veřejný i privátní sektor, zejména pro 
vzdělávací, výzkumné a průmyslové subjekty, podporuje transfer technologií mezi 
výzkumnou a aplikační sférou.

f) jako sektorový agregátor provozuje a rozvíjí portál Virtuální národní fonotéka jako 
centrální přístupový bod k produkci všech typů zvukových záznamů,

g) spolupracuje s dalšími domácími i zahraničními knihovnami a informačními 
institucemi, vysokými školami, dalšími specializovanými institucemi a organizacemi, 
které mají vztah k její činnosti, a to jak v oboru praktické činnosti, tak i vědecké, 
výzkumné a vývojové i inovační činnosti,

h) zajišťuje digitalizaci a archivaci vědeckých a odborných informací a zpřístupňuje je 
veřejnosti,

i) vyvíjí a zajišťuje provoz systémů pro zpřístupňování poznatků a dokumentů z oblasti 
vědy, výzkumu a vzdělávání na národní úrovni,

j) pořádá výchovné, vzdělávací a kulturní akce,

k) publikuje informace tematicky se vztahující k rozvoji a podpoře informačních služeb 
pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání,

l) zajišťuje další odborné vzdělávání knihovníků, informačních pracovníků a uživatelů 
a podporuje technické vzdělávání mládeže,

m) využívá při své činnosti národních a mezinárodních rozvojových, vzdělávacích 
a dotačních programů.



(4) NTK vykonává ekonomické, investiční, provozní, technické, administrativní a další 
obdobné činnosti.

(5) NTK postupuje v rozsahu stanovených podmínek, které zřizovatel vydá závazným 
dokumentem pro organizace v jeho působnosti.

ČI. II.

Jiná činnost

NTK může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou
činnost. Jiná činnost slouží k efektivnímu využití majetku, se kterým NTK hospodaří, a je
sledována odděleně od hlavní činnosti. NTK jako jinou činnost:

a) poskytuje službu uložení a zpřístupnění v elektronické podobě výsledků výzkumu 
a vývoje a dalších typů vědeckých a odborných informací,

b) provádí digitalizaci a archivaci vědeckých a odborných informací na smluvním základě,

c) poskytuje poradenskou činnost, včetně koncepčních návrhů, podkladů a analýz 
v souvislosti s informačním zabezpečením výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání,

d) vydává a prodává drobné tisky a publikace,

e) nakupuje a prodává drobné předměty v rozsahu daném propagací NTK a systému 
knihovních a informačních služeb,

f) umožňuje v jí svěřených prostorách pořizování audiovizuálních záznamů, jakož 
i fotografií třetích osob na základě uzavřené smlouvy,

g) pronajímá svěřený státní majetek, dočasně nepotřebný pro výkon své činnosti, a to pro 
naplnění účelu svého zřízení jako národního koordinátora elektronických informačních 
zdrojů a současně vědeckého, studijního a společenského centra dejvického kampusu, 
či pro výkon jiné činnosti podle tohoto článku.

ČI. III.

Statutární orgán

Funkci statutárního orgánu NTK vykonává ředitel. Ředitel NTK potvrzuje právní jednání NTK 
tak, že ke svému jménu, příjmení a označení funkce připojí vlastnoruční podpis resp. 
elektronický podpis. Ředitele jmenuje a odvolává ministr/ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy.



ČI. IV.

Statut organizace

Činnost NTK je dále vymezena statutem, který vydává ministr/ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy, včetně jeho změn a doplnění.

ČI. V.

Majetek, se kterým je organizace příslušná hospodařit

(1) NTK je příslušná hospodařit:

a) s knihovními fondy a průvodní dokumentací k nim, které jsou k 1. červenci 2009 vedeny 
v evidenci knihovních fondů dle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., 
k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a které jsou uvedeny v příloze č. 1 - Majetek NTK, která je nedílnou součástí 
Zřizovací listiny NTK:

b) s pozemky a stavbami, movitými věcmi a dalšími majetkovými právy uvedenými 
v příloze č. 1 - Majetek NTK, která je nedílnou součástí Zřizovací listiny NTK.

(2) NTK je oprávněna přijímat movité a nemovité dary a peněžní dary od právnických 
a fyzických osob z tuzemska i ze zahraničí.

(3) NTK je účetní jednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří 
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanového předmětu činnosti, a který tvoří 
věci movité i nemovité, práva, pohledávky a závazky.

ČI. VI.

Doba, na níž je organizace zřízena

NTK je zřízena na dobu neurčitou.

Ing. Robert Plag 3, Ph.D.

ministr školství, mlád eže a tělovýchovy



Příloha č. 1 ke Zřizovací listině NTK - Majetek NTK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská, 529/5,118 12 Praha 1

Majetek NTK

a) nemovitý majetek NTK evidovaný v katastru nemovitostí ke dni 30. 6. 2018:

Kat. území Dejvice, Praha, okres hl. m Praha:
• parc.č. 591/1, výměra 6 533 m2, ostatní plocha
• parc.č. 591/9, výměra 5 000 m2, zastavěná plocha a nádvoří
• parc.č. 681/68, výměra 234 m2, ostatní plocha
• parc.č. 681/69, výměra 54 m2, ostatní plocha
• parc.č. 4280/6, výměra 105 m2, ostatní plocha

Kat. území Písnice, obec Praha, okres Praha hl.m.:
• parc.č. 323/1, výměra 1143 m2, zastavěná plocha a nádvoří
• parc.č. 323/2, výměra 39 m2, ostatní plocha
• parc.č. 324, výměra 1 010 m2, ostatní plocha

• stavby celkem:
• pozemky celkem

1 772 548 794,67 Kč 
66 483 466,32 Kč

b) věci movité, pohledávky a jiná majetková práva

které Národní technická knihovna vede ve svém účetnictví a které nabyla na základě zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

movité a nemovité věci mimo katastr nemovitostí ke dni 30. 6. 2018
• dlouhodobý hmotný majetek movitý
• dlouhodobý hmotný majetek movitý - drobný
• dlouhodobý hmotný - nedokončený
• kulturní předměty (neodepisované)
• dlouhodobý majetek nehmotný - software
• dlouhodobý majetek nehmotný - ostatní
• dlouhodobý majetek nehmotný - ocenitelná práva
• dlouhodobý nehmotný-nedokončený
• dlouhodobý majetek nehmotný - drobný
• zásoby (skladovaný spotřební materiál)

248 349 363,58 Kč 
0,00 Kč 

5 497 711,05 Kč 
29 390,00 Kč 

11 297 450,15 Kč 
8 998 913,00 Kč 
4 815 838,00 Kč 
7 005 174,00 Kč 

0,00 Kč 
194 549,98 Kč



peněžní prostředky ke dni 30. 6. 2018:
• hotovost
• běžné účty 

ceniny ke dni 30. 6. 2018:
peněžité pohledávky ke dni 30. 6. 2018:

• pohledávky krátkodobé

143 658,33 Kč 
602 119 990,64 Kč 

206 644,82 Kč

542 750 940,65 Kč

c) knihovní fondy NTK ke dni 3. 9. 2018:

Soupis knihovních fondů, se kterým je NTK oprávněna hospodařit:
Tištěné dokumenty:

• Knihy a časopisy 1 146 892 jednotek
• Časopisy odebírané 645 titulů

Elektronické dokumenty:
• E-časopisy 64 417 titulů
• E-knihy 24 186 titulů

Celkový stav:
• tištěných dokumentů 1 146 892 jednotek
• elektronických dokumentů 91 603 titulů


