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Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce 
 
Místo konání: Městská knihovna Praha 

Datum konání: 21. 11. 2013 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce. 

 
1. Hodnocení a závěry ze semináře v Pardubicích – Mgr. Blanka Konvalinková 

 po finanční stránce skončila akce v kladných číslech – Kč 55 900,-Kč příjmy 
(poplatky od účastníků a firem), výdaje Kč 52 926,-, rozdíl + Kč 2974,- 

 celkový počet účastníků 170 
 program, prezentace a foto ze semináře vystaveny na webu SDRUK a KI NK 

 
Ohlasy na formu – zda se nejedná o příliš velkou akci, která nedává prostor pro debatu? 
Proto vznikly workshopy pro metodiky RF, první se konal v červnu 2013 ve Vyškově.  
Sekce veřejných knihoven SKIP projedná uskutečnění dalšího workshopu v Děčíně v roce 
2014 (podzimní termín zrušen po zaplavení knihovny při povodních) 
Závěr: zachovat oba formáty, velká akce jednou za dva roky jako zdroj informací a novinek 
vs. workshopy pro menší skupinky, kde je možnost diskuse a interakce. 
 
2. Statistické vykazování výkonů knihoven za rok 2012, prezentace – Mgr. Ladislava 
Zemánková 
Statistický výkaz Kult (MK) 12-01 

 výkaz pro rok 2013 je stejný, pouze dva nové údaje (připojení WIFI a poskytování 
kopírovacích služeb) – výkaz rozdán metodikům 

 NIPOS tiskopisy rozešle, zároveň je již vystaven na webu NIPOS na adrese 
http://www.nipos-mk.cz/?cat=88 

 termíny odesílání, pro ZK, PK, KK – viz přiložená prezentace 
 jakou formu (papírová x elektronická) zasílat do NIPOSu 
 věnovat pozornost správnému vykazování 
 v jednání nová podoba resortní statistiky od roku 2015, rok 2014 bude vykazován 

ve stávající podobě. 
 
Výkaz regionálních funkcí za rok 2013  

- ke stažení na adrese KI NK ČR 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm&  

- stejný jako v loňském roce, věnujte pozornost části hospodaření:  
ř. 55 zůstane volný (event. částka obsažena v položce ř.70)  
možné zdroje financí na nákup VF: z dotace kraje ř. 54, z jiných zdrojů ř. 83,  
příspěvek obcí na VF  v ř. 100.  

- termíny  – viz prezentace. 

http://www.nipos-mk.cz/?cat=88
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm&
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Pokud krajské knihovny potřebují získat od pověřených knihoven další informace (např. o 
vzdělávání metodiků), připojí si pod výkaz řádky, které pak před odesláním do KI NK 
mohou vymazat. Do základního formuláře řádky nepřidávat ani nemazat, aby mohly být v 
KI bez problémů sumarizovány.  
 
3. Financování RF – všechny kraje 
 
Ústecký kraj 
Finanční dotace v roce 2013 stejná jako v roce 2012. V roce 2014 bude dotace zřejmě 
snížena a podmíněna, na co se smí použít, ale ještě neví nic bližšího. 
Sdružování financí obcí na nákup knih – funguje v Děčíně, zde se jedná o tradiční 
uspořádání, v jiných okresech to pravděpodobně prosadit nepůjde. 
 
Jihomoravský kraj 
V roce 2013 stejné finance na RF jako v 2012, příští rok čekají mírné snížení. 
V Jihomoravském kraji obce nepřispívají na nákup VF. 
 
Středočeský kraj 
V průběhu roku 2013 navýšení dotace z 5 na 10 miliónů. Na příští rok mají přislíbeno 10 
miliónů (původní výše dotace na výkon RF – 19 miliónů)  
Otázka přispívání obcí – krajský úřad tlačí na to, aby na nákup VF přispívaly obce. 
 
Královéhradecký kraj 
V letošním roce pokles dotace na RF o 27 %. Důsledky – pokles kopíruje také pokles úvazků 
v pověřených knihovnách (o 20%). V roce 2014 dostanou zřejmě stejnou částku - 6 mil. Na 
regionální funkce přispívá z rozpočtu také krajská knihovna, které se v příštím roce sníží 
příspěvek na provoz – klesne také její podíl financování RF v kraji. Celkově tedy čekají 
pokles dotace na RF. Obce v roce 2013 přispěly na základě náročných jednání na nákup VF, 
většina z nich však vnímala příspěvek jako jednorázový. Často se nejednalo o peníze od 
obcí navíc, ale šlo o částku, kterou dávaly na nákup knih do vlastního fondu. PK v současné 
době znovu s obcemi jednají o příspěvku na rok 2014.  
Začíná se rýsovat nový problém – budou získány prostředky na knihy, nikoliv však na mzdy 
metodiků, kteří by s nimi měli pracovat (zpracování a distribuce souborů).  
 
Vysočina 
V roce 2013 částka stejná jako v minulém roce, také návrh pro příští rok ve stejné výši. 
Na společný nákup knih přispívají obce jen v okrese Havlíčkův Brod, což je dáno tradicí.   
 
Karlovarský kraj 
Příspěvek na RF byl v roce 2013 stejný jako loni, příští rok pravděpodobně zůstane také. 
Žádné zprávy z kraje zatím nemají. 
Sdružování financí obcí na nákup VF – praxe je v jednotlivých okresech různá.  
 
Praha 
Rok 2013 stejná dotace jako v předešlém, v roce 2014 nečekají žádnou změnu. 
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Pardubický kraj 
V roce 2013 dostali stejně nízkou dotaci jako v roce 2012 (polovinu předchozí dotace = 4 
milióny Kč). Snaha o navýšení dotace v průběhu roku nebyla úspěšná. 
Přispívání obcí – funguje, knihy nejsou majetkem obce, ale v případě vystoupení ze systému 
obec dostane knihy v hodnotě, kterou do něj přispěla. V okrese Ústí nad Orlicí obce 
dlouhodobě přispívají. Problém je přesvědčit obce v ostatních okresech. 
V roce 2014 dojde opět ke snížení rozpočtu krajské knihovny. 
 
Liberecký kraj 
Příspěvek na RF ve výši 5, 5 mil. se nemění, je zajištěn i v příštím roce ve stejné výši.  
V roce 2014 se bude jednat o jednorázovém zvýšení dotace na vybavení PK kooperativním 
knihovním systémem na rok 2015. 
V roce 2014 dojde k dalšímu snížení rozpočtu krajské knihovny o 600 tis. Kč. 
Nesdružují finance na výměnné fondy, ani sdružování neplánují, obce přispívají na nákup 
do vlastních KF  jednotlivých knihoven. 
 
Jihočeský kraj 
Dotace ve výši 11 mil. zůstane v příštím roce pravděpodobně stejná, schváleno radou kraje. 
Krajská knihovna má přislíbeno zvýšení rozpočtu.  
Finanční prostředky na VF sdružují pouze na Dačicku.  
 
Moravskoslezský kraj 
V roce 2013 stejná částka jako v roce 2012. Na rok 2014 by měla být částka navýšena 
o inflaci.  
Sdružování financí obcí částečně, tam kde se zachovaly střediskové systémy.  
 
Olomoucký kraj 
V roce 2013 zaznamenali pokles dotace na RF o 300 tisíc Kč oproti předešlému roku, příští 
rok zůstane pravděpodobně na stejné výši. Hrozí opětovné snížení rozpočtu pro VKOL. 
 
Plzeňský kraj 
Tento rok byla krajská dotace na RF snížena o 500 tisíc Kč ve srovnání s rokem 2012.  Po 
stížnosti jedné z pověřených knihoven byla upravena pravidla proporcionálního rozdělení 
financí pro všechny PK (z nákupu VF mohly být finance přesunuty do mzdových fondů). 
Následovaly však velmi důkladné kontroly využití dotací na RF. 
Sdružování prostředků obcí na nákup VF funguje v  jedné třetině knihoven kraje ve výši cca 
6 Kč na obyvatele. 
 
Zlínský kraj 
Kolegyně omluvena, nepřítomna pro nemoc, dle písemného vyjádření pravděpodobně 
žádná změna v roce 2014 oproti 2013 (6 800 000,-Kč). 
 
Poznámky k tomuto bodu: 
PhDr. Richter, Mgr. Kratochvílová – oslovovat kraje a připomínat, že výkon RF je povinnost 
uložená krajským knihovnám v knihovním zákonu, dotace na výkon RF by měla být 
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mandatorním výdajem krajů. Kraje by neměly přesouvat svou odpovědnost za financování 
regionálních funkcí na obce. 
 
 
PhDr. Richter 
 – k úvaze, zda nějakými způsobem podmínit příjem regionálních služeb např. tím, že obce 
dodrží standard pro dobrou knihovnu (alespoň některé základní ukazatele)? 
 – měli bychom být připraveni na možnou novelu knihovního zákona (k níž může dojít 
z jiných důvodů) a využít ji případně ke zpřesnění parametrů RF a konkretizaci způsobu 
jejich financování kraji, případně také ke stanovení povinnosti obcí, přijímajících služby aj. 
PhDr. M. Šedá – výše dotace v Moravskoslezském kraji - 10 Kč na obyvatel kraje (měřítko?) 
Ing. J. Mika – Středočeský kraj zaujal argument o efektivnosti vynakládaných nákladů.  
 
4. Materiál o RF pro provozovatele obsluhovaných knihoven, prezentace – PhDr. M. 
Šedá 

 pracovní skupina (M. Šedá, M. Kratochvílová, V. Pillerová, D. Volencová) v současné 
době pracuje na podobě materiálu, který bude srozumitelnou formou prezentovat 
problematiku regionálních funkcí zřizovatelům knihoven 

 navazuje na již vydanou příručku Standard pro dobrou knihovnu 
 bylo by dobré, kdyby vydání podpořila Asociace krajů nebo Spolek pro obnovu 

venkova 
 měla by být hotová na začátku příštího roku, text bude poskytnut k připomínkování 

viz prezentaci  
Prosba o spolupráci - bylo by dobré, kdyby ostatní krajské knihovny zaslaly 

- příklady dobré praxe při výkonu RF ve svých regionech 
- úspěšné knihovny 
- fotografie knihoven 
- a pokusily se navrhnout srozumitelný název příručky 

Na e-maily: seda@svkos.cz; krat@mzk.cz; vladana.pillerova@nkp.cz 
 
Termín pro zaslání podnětů: 15. 12. 2013. 
 
Poznámka k tomuto bodu: 
PhDr. V. Richter – navrhuje vytvoření pracovní skupiny pro novelizaci standardů RF 
pod vedením V. Richtera, další členové: L. Zemánková, L. Švíková, B. Bastlová, D. Smetanová 
úkoly:  

- změny parametrů služeb v rámci RF 
- postihnout další funkce metodiků, které nyní musí plnit 
- náplně práce, seznamy činností 
- možná také popis do národní soustavy povolání. 

 
5. PhDr. Vít Richter – vzdělávací projekty  
Informoval o projektech určených dalšímu vzdělávání knihovníků ve spolupráci s Unií 
zaměstnavatelských svazů 

a) Projekt zaměřený na "stárnutí zaměstnanců knihoven" vzhledem k prodlužujícímu 
se věku odchodu do důchodu. Tento projekt je schválen a bude v nejbližší době 

mailto:seda@svkos.cz
mailto:krat@mzk.cz
mailto:vladana.pillerova@nkp.cz
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probíhat formou seminářů (workshopů) v krajských knihovnách a následných 
řízených rozhovorů. Účastníky budou zaměstnanci knihoven různých věkových 
skupin, forma debaty na téma jakým způsobem se pravděpodobně bude vyvíjet 
profese knihovníka, vztahy na pracovišti, celoživotní vzdělávání. Garantem je Mgr. 
Zlata Houšková.  

b) Další projekt se teprve plánuje – nabídka vzdělávání zaměstnanců knihoven 
v oblasti práce s občany se specifickými potřebami. Účastníci získají certifikát. Dle 
ohlasů na výzvu paní Štěpánové je zájem knihoven o zapojení do projektu poměrně 
velký. 

 
6. Různé 

- PhDr. V. Richter – informoval o zasedání ÚKR, kde se řešilo plnění jednotlivých 
priorit Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. V prioritě 19 (propagace, 
marketing) je myšlenka existence jednoho centrálního adresáře knihoven, který 
bude interaktivní. Apel na krajské knihovny, které udržují své krajské adresáře, aby 
na něm spolupracovaly a poskytly do něj údaje za svůj kraj. Měl by být součástí 
Centrálního portálu knihoven. SKIP spolupracuje se Seznamem – institucionální 
členové jsou v adresáři, který provozuje Seznam. Centrální adresář knihoven by se 
poté mohl celý začlenit do Seznamu. 

- Vzorový dotazník pro průzkumy spokojenosti dětských čtenářů je připraven – měl 
by být připojen ke vzorovým dotazníkům na stránkách Survia, www.survio.cz 

- Ve spolupráci s KISKem mohou krajské knihovny domluvit uspořádání workshopů 
na téma "jak dělat průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven"; proběhly např. 
v  Olomouckém kraji a v kraji Vysočina. 

- Do konce roku 2013 budou zpracovány výsledky průzkumu dětského čtenářství 
(plánovány workshopy pro knihovníky pracujícími s dětskými čtenáři). Závěry 
budou zveřejněny v únoru 2014 a medializovány v rámci s propagace knihoven a 
čtenářství v rámci Března – měsíce čtenářů.  

- Ing. D. Smetanová (nová pracovnice KI NK) – půjčování zvukových záznamů: Pokud 
knihovny půjčují v rámci výměnných fondů zvukové dokumenty, je potřeba to 
nahlásit a poslat seznam obsluhovaných knihoven s jejich evidenčními čísly. Ohlásit, 
pokud některá z knihoven přestala za půjčování zvukových záznamů poplatky 
vybírat. E-mail: Dana.Smetanova@NKP.CZ  
Výzva bude zveřejněna prostřednictvím elektronických konferencí.  

 
 
Zapsaly:  
Mgr. Vladana Pillerová a Jaroslava Starcová  

http://www.survio.cz/
mailto:Dana.Smetanova@NKP.CZ

