
 

 
 

 

 

 

R O B E R T  P L A G A  
minis tr  ško l s tv í ,  mládeže  a  tě lovýchovy  

 
     
  Praha, červenec 2020                
 Č. j.: MSMT- 12210/2020-5 

 

 

 
Opatření 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
kterým se vydává 

Dodatek č. 5  
ke Zřizovací listině Národní technické knihovny, a kterým se mění opatření Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 12785/2009 ze dne 8. června 2009 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Změna Zřizovací listiny Národní technické knihovny 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 169b odst. 1 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, doplňuje a mění Zřizovací listinu Národní technické knihovny, se sídlem Technická 
6/2710, 160 80 Praha 6 – Dejvice, IČ: 61387142, č.j.: 12170/91-3 vydanou  
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 ze dne 17. 12. 2019 takto: 
 

 



 

 
 

 

Čl. I 

1. Články 1 až 6 zní: 

„Zřizovací listina 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Název organizace je Národní technická knihovna (dále jen „NTK“) 

1.2 Zřizovatelem NTK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem 
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana 

1.3 Sídlo NTK je Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 – Dejvice 

1.4 Identifikační číslo: 61387142 

1.5 Daňové identifikační číslo: CZ61387142 

1.6 NTK je podle ustanovení § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, státní 
příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

1.7 Knihovna vznikla jako součást inženýrské profesury, kterou České stavy zřídily svým 
dekretem vydaným dne 9. listopadu 1717.1 Jako právnickou osobu ji zřídilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizovací listinou č.j. 12170/91-3 z  
11. 2. 1991. 

1.8 NTK je zřízena na dobu neurčitou. 

2. Základní účel a předmět hlavní činnosti 

2.1 NTK zajišťuje na národní úrovni a ve veřejném zájmu přístup k informacím2 a jejich 
opakované použití3 zejména prostřednictvím informačních služeb a provozované 
informační infrastruktury pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání v oblasti techniky 
a aplikovaných přírodních věd4. Svoje informační a knihovní fondy listinné i  

 

1 Od tohoto data byla knihovna postupně součástí inženýrské profesury, Královského českého stavovského technického 
učiliště, potom jako společná knihovna Vysokých škol technických (české a německé), Českého vysokého učení 
technického a Deutsche technische Hochschule, po zrušení německé techniky v roce 1945 se stala veřejnou Knihovnou 
vysokých škol technických v rámci ČVUT, a to až do 31. 3. 1966, kdy bylo jméno změněno na Státní technická knihovna 
(STK), a ta byla 1. 4. 1966 začleněna do nově vytvořeného Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 
jehož součástí zůstala až do 31. 1. 1991. 

 

2 Ve smyslu Listiny základních práv Evropské unie 

3 Ve smyslu Směrnice EP a Rady (EU) 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného 
sektoru 

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



 

 
 

 

elektronické, buduje a služby na jejich základě poskytuje v souladu se zákonem č.  
257/2001 Sb.5, o knihovnách a  podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon). 

2.2 NTK poskytuje na národní úrovni veřejné knihovnické a informační služby 
výzkumným organizacím, vysokým školám, vyšším odborným školám, středním 
školám a široké odborné veřejnosti, včetně komerční sféry, v souladu s § 4 
knihovního zákona. 

2.3 NTK systematicky analyzuje, hodnotí, a podle potřeby optimalizuje a pořizuje 
dostupné informační zdroje z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd v zájmu 
uspokojování informačních potřeb svých uživatelů. 

2.4 Za tímto účelem zejména: 

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

2.4.2 spolupůsobí na celostátní úrovni ke koordinaci jejich pořizování, šíření a využívání 
a zajišťuje na celostátní úrovni ve prospěch výzkumných a vzdělávacích institucí a ve 
spolupráci s nimi přístup k elektronickým informačním zdrojům; jako svou integrální 
součást provozuje Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib,  

2.4.3 podílí se na uchovávání kulturního dědictví, zejména národního, a to z oblasti 
odborných a vědeckých dokumentů, a ochraňuje historické jádro fondu, 

2.4.4 zajišťuje digitalizaci a dlouhodobé uchovávání především ohrožených částí svého 
fondu a zpřístupňuje je veřejnosti; buduje Digitální národní technickou knihovnu, 

2.4.5 svoje fondy zpřístupňuje prostřednictvím všech typů a forem výpůjček včetně 
poskytování reprografických služeb a digitálních kopií pro osobní potřebu uživatelů 
v souladu s předpisy o ochraně duševního vlastnictví6; zajišťuje meziknihovní 
výpůjční službu a je oprávněna zajišťovat i mezinárodní meziknihovní výpůjční 
služby7. 

2.4.6 v oblastech své působnosti 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, 

2.4.7 vykonává činnosti v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, inovací a transferu 
znalostí, zejména v oboru knihovnictví a informační vědy8 a oborech návazných, 
dále v oblasti zaměřené převážně na získávání, správu, zpracování a zpřístupnění 

 

5 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
6 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
7 Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb 
8 Podle klasifikace OECD kódy 50803 Information science  a 50804 Library science 



 

 
 

 

vědeckých informací a knihovních fondů, jejich převod do elektronické podoby, 
jakož i v oblasti služeb spojených s těmito odbornými činnostmi, 

2.4.8 vyvíjí a zajišťuje provoz systémů pro zpřístupňování poznatků a dokumentů z oblasti 
vědy, výzkumu a vzdělávání na národní úrovni; podílí se na řešení výzkumných 
a vývojových projektů a záměrů v oblasti informačních technologií pro knihovnicko-
informační služby; vyvinuté systémy provozuje zpravidla na národní úrovni, 

2.4.9 spolupracuje s domácími i zahraničními knihovnami a informačními institucemi, 
vysokými školami, dalšími subjekty, které mají vztah k její činnosti, a to jak v oboru 
praktické činnosti, tak i na poli vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti, 

2.4.10 zabezpečuje funkci českého národního střediska ISSN (International Standard Serial 
Number); se souhlasem zřizovatele je členem mezinárodních specializovaných 
institucí a organizací a je součástí dalších mezinárodních a národních systémů, 
a podílí se na jejich, aktivitách, projektech a programech,  

2.4.11 v oblasti své působnosti zajišťuje další konzultační činnosti a odborné vzdělávání 
knihovníků, informačních pracovníků a uživatelů a podporuje polytechnické 
vzdělávání mládeže i široké veřejnosti, 

2.4.12 pořádá výchovné, vzdělávací, osvětové a kulturní akce,  

2.4.13 vydává publikace v oblasti své působnosti, zejména tematicky se vztahující k rozvoji 
a podpoře informačních služeb pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání nebo za 
účelem propagace svých služeb. 

2.5 NTK vykonává ekonomické, investiční, provozní, technické, administrativní a další 
obdobné činnosti. Při své činnosti využívá národních a mezinárodních dotačních 
programů, včetně rozvojových nebo vzdělávacích. 

2.6 NTK postupuje v rozsahu podmínek, které zřizovatel stanoví závazným dokumentem 
pro organizace v jeho působnosti. 

3. Jiná činnost 

3.1 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: 

3.1.1 poskytuje poradenskou a konzultační činnost v rámci své působnosti, včetně 
koncepčních návrhů, podkladů a analýz v souvislosti s informačním zabezpečením 
výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, 

3.1.2 vydává a prodává drobné tisky, publikace, a dokumenty bez ohledu na jejich formu 
a nosič, 

3.1.3 nakupuje a prodává drobné předměty v rozsahu daném propagací nebo osvětovou 
činností NTK a v systému knihovních a informačních služeb, 



 

 
 

 

3.1.4 umožňuje v jí svěřených prostorech pořizování audiovizuálních záznamů, jakož 
i fotografií třetích osob v souladu s platnými právními předpisy9, 

3.1.5 pronajímá státní majetek, k němuž má příslušnost hospodařit a který je uveden 
v příloze 2 - Prostory určené pro pronájem v rámci jiné činnosti, která je nedílnou 
součástí Zřizovací listiny NTK, a to pro naplnění účelu svého zřízení. 

4. Statutární orgán 

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

4.2 Ředitel je řízen náměstkem ministra, který je k tomu ministrem pověřen. 

4.3 Ředitel NTK: 

4.3.1 řídí činnost NTK, jedná jejím jménem a plně odpovídá za její činnost,  

4.3.2 vydává Organizační řád, který podrobně stanoví organizační strukturu NTK, 

4.3.3 jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v jeho nepřítomnosti, 

4.3.4 vydává Knihovní řád, který stanoví podrobnosti poskytování veřejných 
knihovnických a informačních služeb, 

4.3.5 zřizuje podle potřeby poradní orgány; do všech poradních orgánů ředitele má 
ministerstvo právo delegovat své zástupce, 

4.3.6 k plnění úkolů knihovny zřizuje podle potřeby pracovní skupiny a týmy. 

5. Organizační uspořádání  

5.1 NTK se člení na organizační útvary, kterými jsou odbory, oddělení a referáty. Tam, 
kde je to účelné, lze vytvářet samostatná oddělení. Podrobnosti stanoví Organizační 
řád. 

6. Majetek, se kterým je NTK příslušná hospodařit 

6.1 NTK je příslušná hospodařit: 

6.1.1 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 

 

9 Zejména Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a  o  
změně některých zákonů 



 

 
 

 

předpisů, a které jsou uvedeny v příloze č. 1 - Majetek NTK, která je nedílnou 
součástí Zřizovací listiny NTK,  

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

6.2 NTK je oprávněna hospodařit s peněžitými dary od fyzických a právnických osob 
z tuzemska i ze zahraničí. 

NTK je účetní jednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy je příslušná hospodařit 
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného předmětu činnosti a který tvoří 
věci movité i nemovité, práva, pohledávky a závazky“. 

 

 
2. Doplňuje se příloha č. 2 ke Zřizovací listině NTK – Prostory určené pro pronájem v rámci 

jiné činnosti, která zní: 

„Příloha č. 2 ke Zřizovací listině NTK – Prostory určené pro pronájem v rámci jiné činnosti 

a) Prostory určené pro pronájem v rámci jiné činnosti v budově NTK Dejvice 

Kat. území Dejvice (729272), Praha, okres hl. m. Praha: 

Pronajímaný prostor Výměra v m2 

Garáže - parc. č. 591/9, č. LV 4516 8 759,10 
Nemovitosti pro technologie - parc. č. 591/9, č. LV 4516 15,00 
Městská knihovna - parc. č. 591/9, č. LV 4516 930,71 
Univerzitní knihkupectví - parc. č. 591/9, č. LV 4516 494,05 
Prodejna výpočetní techniky - parc. č. 591/9, č. LV 4516 126,22 
Kavárna - parc. č. 591/9, č. LV 4516 578,18 
Místo pro bankomat - parc. č. 591/9, č. LV 4516 1,00 
Místo pro nápojové a prodejní automaty - parc. č. 591/9, č. LV 4516 15,00 
Celková plocha pronájmů v rámci jiné činnosti 10 919,26 
Celková užitná podlahová plocha objektu 39 457,00 
 

b) Prostory určené pro pronájem v rámci jiné činnosti v budově NTK Písnice 

Kat. území Písnice (720984), Praha, okres hl. m. Praha:  

Pronajímaný prostor Výměra v m2 

Byt 2+1 – parc. č. 323/1, č. LV 401 87,40 
Celková plocha pronájmu v rámci jiné činnosti 87,40 
Celková užitná plocha objektu 617,57“ 



 

 
 

 

Čl. II 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha – Úplné znění Zřizovací listiny NTK včetně 
jejich příloh. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna opatření č.j.: 12785/2009-31 ze dne 8. června 2009 

Čl. III 

V opatření Ministerstva školství,  mládeže a tělovýchovy č.j.: 12785/2009-31 ze dne 8.  
června 2009, se zrušuje příloha č. 2 – Statut Národní technické knihovny. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

Čl. IV 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy.  

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Robert Plaga, Ph.D.        

  ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
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