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P íloha č. 1 k opat ení MSMT č. 1,27B5/2009

Ministerstvo školství'
mládeže a tělorrychovy
Č.i., tz785/2OO9_31

Dodatek ke zÍizovací listině
Státní technické knihovny

Ministerstvo školství , rnládeže a tělorrychooy v souladu s $ 169b zákona č. 561' /2004 Sb., o p edškolním;
záIdadnkn st edním, r,yšším odborném a Jtném vzděIávání (školsk zákon), ve zněni zákona č. 49/2009
Sb'' a $ 54 odst.2 zákona č.219/2000 Sb., o majetku Ceské tepubJiky a jejím vystupovánív ptávních
vztazích,ve znění pozdějších p edpisri, mění z jzovací listinu Státní technické knihovny, zktáceny název
STK, se síďem vPraze, č.j.: 12170/91-3 ze dne 1'I.2. 1,991',ve znění pozdějších změn a doplnění, takto:

1' Úvodní text názvl zbizovacílistiny včetně nadpisu zní:

,rZÍizovací listina
Národní technická knihovna

se síďem 160 80 Praha 
' 
Dejvice, Technická 6/2710."

2. Čt. t. včetně poznámek pod čatou č. 1' a 2 zní:

Zál-'adní ríčel 
" ;i3i,'1t hlavní činnosti

(1) Národní technická knihovna (dále jen ,,NTI(') je instituci zajtšt'ující na nátodní rfuovni infotmační
infrastrukturu pro s,yzklm, v1-oj, inovace a vzděIávání v oblasti techniky a aplikovanych p ítodních věd.1

Na nátodní rirovni poskytuje ve ejné knihovnické a informační služby rryzkumnym otganizackn, r,ysokym
školám, qršším odbomym školám a odborné ve ejnosti, a to vsouladu s$ 4 odst' 1a2 knihovního
zákona'2

(2) NTK systematiclry hodnoti a analyzuje dostupné infotmačni zdroje z oblasti techniky a aplikovanych
p ítodních věd. Na tomto záHadě buduje fond záHadních vědeckych a odbornych tištěnych
i elektronickych informačnich zdtoj z této oblastr. Na národní rirovni prisobí jako kootďnátot :,ryužíván
vybtany ch typri informačních z&o|b.

(3) Za tímto ričelem na celostátní ritovni zejména:

a) shtomažďuje, systematicky rozši uje, odborně zptacovává a zpÍístlp uje specializované fondy domácí
a zahtaniční litetatury a dalších infotmačních z&ojŮv ttaďční tištěné a dtgtáIní podobě,

b) koorďnu1e 1e1ich poÍizováni,štieni,vwživání' a současně zajišt'uje jejich ďtg1ta1tzaci a atchivaci,

.) koorďnuje p ístup k elekttonick m infotmačním zdtojrim,

d) vykonává vědeckou,lryzklmnou činnost, zejména aplikovan' wrzkum a ťyvo1a inovační činnost' ale
t záHadni rryzkum v oblasti vědeckych tnfotmaci, v oblasti zaměÍené na sptár,-u, zptacováni a

zp ístupnění knihovních fond , jejich p evod dtgqtaltzací a dalšími technologiemi do elekttonické
podoby, jakož i v oblasti služeb spojenych s těmito odbornymi či.nnostm1

' Zákon č. 13O/2OO2 Sb', o podpo e vyzkumu a r,^voje zveŤepych prost edku a o změně někter.-ch souvisejících zákon ',ve zněrlt

pozdějších p edpisri

2 Zákon č.257 /2001Sb', o knihovnách a podmínkách provozování ve ejn ch knihovnickych a informačních ďužeb (knrhovní zákon),ve
zněn p ozděj ších p edpisti



E v zájmu uspokojováti tnfotmačních pot eb srych uživatelri a pot eb rryzkumu a ťyvoje a lnovaci
spolupracuje s dalšími domácími t zahraničními knihovnaÍnJ ainformačními institucemi, r,rysokymi
školami, dalšími specializovanymt institucemi a organizacemi, které majívztah k její činnosti, a to jak
v oboru ptaktické činnosti, tak i věde cké, vyzkumné a wffrojové i inovační činnosti,

0 zaJtšt'uje další odbotné vzděIávání knihovníkri, informačních ptacovníkri a lžjvatelri a podporuje
te chnické v z děIáv áni mládež e,

g) vyvžívá p i své činnosti nátodních a mezinárodních rczvojovych, vzdělávacích a dotačních progtamri.

(4) Yykonává ekonomické, investiční, ptovozni' technické, administratlvni a další obdobné činnosti
v tozsahu pot ebném pro naplnění ričelu svého zIízeni. Pronajímá státni majetek."

3' Čt. u. včetně poznáml<y pod čatou č.3 zní:

JiláCč\#...

NTK za podminek stanovenych p vntri p edpisy3:

a) poskytuje službu u\oženi a zpÍisnlpnění v elektronické podobě rrysledkri vyzkumu a ťyvoje a
dalších typri vědeckych a odbotnych informaci,

b) provádl dtgqtallzaci a archtvaci vědeck1ich a odbotnych tnformací

c) po ádá kulturní, společenské avzděLávaci akce, otgantnlje rrystavy a koncerty,

d) poskytuje teklamní a prcp^gační služby p i prezentaci své činnosti,

e) vydává a ptodává dtobné tisky a publikace,

f) nakupuje a ptodává dtobné p edměty v tozsahu daném pÍopagací NTK a systému knihovnickych
a tnfotmačních služeb. "

Jiná činnost bude v NTI( vykonávaná maxlmálně do 30 %o tozsaltu hlavní činnosti NTK.

4. Čl' ilI. zní'

,,Čl. III.
Statutátní otgán

Funkci stafitátniho otgánu NTI( vykonává editel. Řeďtel potvtzuje .p vnirikony NTK tak, že ke svému
jménu, p íjmení a označení funkce p ipojí vlastnotuční podpis. Reďtele jmenuje a odvo\ává ministt

/ minis tryně škols tví, rnládeže a tělorrych oYr'"

5. ČL IV. zní'

,.u.Jffi"u".
Činnost NTK je dáIeqrmezena statutem, ktery vydáváministt/ministryně školství, mládeže a tělorrychovy,
včetně jeho změn a doplnění."

'5 4odrt. 3zákonač.257/2OO1Sb. a$ 63 odst. 1' zákonač.21,8/2OOO Sb.' o rozpočtov.Ích praviďech a o změně některych souvisejících

zákonll (rozpočtová pravidla), ve zněni pozdějších p edpisti



6. Čl.v. rn

Maietek, se kterym i. r?:::;ce p íslušná hospoda it

(1) NTK je p íslušná hospoda it:

^) 
s knihovníffi fondy a prrivodní dokumentaci k nim, kteté jsou ke dni ričinnosti tohoto dodatku

zÍlzovaci listiny vedeny v evidenci knihovních fondri ďe vyhlášky Ministefstva kultury č.88/2002 Sb.,

k ptovedeni zákona č. 257 /2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozováti ve ejn ch knihovnick1ích
a lnfotmačních služeb (<nihovní zákon),ve zněti pozdějších p edpisri,

b) s pozemky a stavbami, movitymi věcmi a dalšími majetkov'.imi P w ďe aktuálního stavu tnventaizace.

(2) NTK je optávněna pLiljimat movité a nemovité dary a peněžnt dary od ptávntcL<ych a fyzick1ich osob
z tuzernska i ze zahrantčí'

(3) NTK je ťrčetní jednotkou. V souladu s p íslušn mi právnimi p edpisy hospoda í s majetkem státu,

ktery pot ebuje k rrykonu stanového p edmětu činnosti, a kteté tvo í věci movité i nemovité, ptáva,

p ohledávl<y a za"r azl<y."

7. ČI.w. ,^,

Tento dodatek ke zftzovací listině
2009;'

Y Ptazed.. ď, června 2OOg

,,Čl. vI.

Úči''''o't
nabyvá platnosti dnem podpisu ministryně a ričinnosti dnem 1, července

slava I(o
lství, mlá'deže a tělovychor,ry


