
Zm�na financování regionálních funkcí. 
 
Po�ínaje rokem 2005 nebudou regionální funkce knihoven financovány státem, ale 
jednotlivými kraji. Znamená to, že finan�ní prost�edky na RF ve výši, jak šly formou ú�elové 
dotace na jednotlivé kraje, budou od roku 2005 sou�ástí rozpo�t� kraj�.  
To, vedle dalších,  upravuje   
 
 

Zákon �. 1/2005 Sb. 
kterým se m�ní zákon �. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení výnos� n�kterých daní 

územním samosprávným celk�m a n�kterým státním fond�m (zákon o rozpo�tovém ur�ení 
daní), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony. 

�ástka 1 Sbírky zákon� 2005, str. 1 – 6. 
 

�ÁST PÁTÁ 
Zm�na knihovního zákona 

�R. VI 
Zákon �. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve�ejných knihovnických a 

informa�ních služeb (knihovní zákon), se m�ní takto: 
 
 

1. V § 9 se na konci odstavce 2 te�ka nahrazuje �árkou a dopl�uje se písmeno g), 
které zní: 
„g) zabezpe�uje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich pln�ní.“. 
 

2. V § 11 se na konci odstvce 3 dopl�uje v�ta „Pln�ní regionálních funkcí a jeho 
koordinaci zajiš�uje kraj z pen�žních prost�edk� svého rozpo�tu.“.  
 
 
 
 
Znamená to, že s ú�inností tohoto zákona, od za�átku roku 2005,  disponují finan�ními 
prost�edky na regionální funkce jednotlivé kraje. Krajské a pov��ené knihovny již neobdrží 
finan�ní prost�edky jako ú�elovou dotaci od státu, ale od kraj�. Jinak �e�eno, kraje budou mít, 
vedle dalších, k dispozici do svého rozpo�tu i �ástku na regionální funkce knihoven, a to 
zhruba o n�co vyšší, než byla celková suma na RF pro p�íslušný kraj v roce 2004.  
Z kapitoly Ministerstva kultury byly na kraje takto p�evedeny �ástky viz. Tabulka1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Tabulka z P�ílohy sn�movního tisku  747/0. Dostupné na http://www.psp.cz/cgi-bin/win/tisk?747/0 



 
 
P�íloha �. 3  
  

Kraj Regionální funkce 
knihoven 

Hl. m. Praha 2 881 

St�edo�eský 19 283 

Jiho�eský 11 773 

Plze�ský 8 583 

Karlovarský 3 665 

Ústecký 10 166 

Liberecký 5 312 

Královéhradecký 8 823 

Pardubický 8 176 

Vyso�ina 10 196 

Jihomoravský 13 598 

Olomoucký 9 877 

Zlínský 8 550 

Moravskoslezský 12 612 

Celkem 133 495 
 
 
 
17. ledna 2005 zaslal ministr kultury P.Dostál dopis hejtman�m, ve kterém na n� apeluje, aby 
realizaci regionálních funkcí ve svých krajích podporovali a zárove� doporu�uje jako 
pom�cku Ministerstvem kultury schválené Metodicky pokyn zve�ejn�ný na této stránce. 
http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc  
 
 


