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Vykazujeme rok 2014  

 

• Kult(MK) 12-01 za rok 2014 – beze změn 

• Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR  

• Tiskopisy rozesílá NIPOS, v průvodním dopise i 
předkládací cesta a termíny  



 
Předkládací cesta výkazu za r. 2013  
 
 

• ZK do 6. února 2015 odešlou pouze pověřené knihovně  
• PK do 6. března 2015 překontroluje a vloží za všechny 

obsluhované knihovny do elektronického formuláře … na 
stránkách NIPOS http://statistika.nipos-mk.cz/  

• KK do 18. března 2015 překontroluje za své PK a vloží za 
sebe do elektronického formuláře na stránkách NIPOS  

• V uvedených termínech zašlou PK a KK Souhlas s 
publikováním údajů za sebe, případně komentáře k 
výkazům  

• ZK nezasílají výkazy na NIPOS, jen své PK!!!  
 



 
Deník knihovny na r. 2013 a 2014  

 

• NIPOS ho již netiskne 

• Deník pouze ke stažení na stránkách NIPOS a KI 
NK ČR  

• Upozorněte na metodické pomůcky v Deníku  
– Definice  

– Pokyny pro vyplňování Deníku  

– Pokyny pro vyplňování Výkazu  

– FAQ na webu KI NK ČR  

 



 
Výkaz 2015 a Deník 2015/2016  

 

• Již navržen a předběžně schválen  

• Ve výkaze přibude evidence e-výpůjček 
– Oddíl V. Elektronické služby:   nový řádek 

• ř. 0512 ... Počet zobrazených (stažených) digitálních 
dokumentů  

• ř. 0513 … Počet e-výpůjček e-dokumentů   

• ř. 0514 … On-line informační služby (počet 
zodpovězených dotazů, původně ř. 0513) 

  



E-výpůjčka 

• Definice: 

– Přenos elektronického dokumentu ( zpravidla e-
knihy) jednomu uživateli na časově omezenou 
dobu na vlastní zařízení uživatele.  Pozn. zahrnuje 
e-výpůjčky ze systémů typu eReading, EBSCO, 
Ebrary a dalších. 

- e-výpůjčky musí být odečteny od celkových 
výpůjček, ř. 0301, neodvádí se z nich popolatky Dilii 



 

 

• Nepatří sem výpůjčka čtečky e-knih - ta se bude 
započítávat  do řádku 0314 jako výpůjčka 
elektronického  dokumentu.  

• elektronické dokumenty – fyzické nosiče (CD, DVD, 
čtečky atd.) 



Výkaz RF za rok 2014 



0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok   2014

1 Kraj                                 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                    

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce

4 Počet obsluhovaných knihoven

5 Poradenská a konzultační činnost

6   počet obsloužených knihoven

7   počet poskytnutých konzultací

8   počet metodických návštěv

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01

10   počet obsloužených knihoven

11   počet zpracovaných statistických výkazů

12 Vzdělávání knihovníků, semináře

13   počet obsloužených knihoven

14   počet všech vzdělávacích akcí

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF

16   počet všech účastníků

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF

18   počet všech vyučovacích hodin

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF

20 Porady

21   počet obsloužených knihoven

22   počet akcí

23   počet účastníků

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF

25   počet obsloužených knihoven

26   počet revidovaných knihovních jednotek 

27   počet revidovaných knihoven

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF

29   počet obsloužených knihoven

30   počet nakoupených knihovních jednotek

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF

32   počet obsloužených knihoven

33   počet zpracovaných knihovních jednotek

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2014

36   roční přírůstek VF

37   roční úbytek výměnného fondu

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů

41 Cirkulace VF

42   počet obsloužených knihoven

43   počet expedovaných souborů

44   počet svazků v souborech

45 Servis automatizovaného knihovního systému

46

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 

automatizovaného systému

47   počet akcí, zásahů

48 Doprava v rámci výkonu RF

49   počet obsloužených knihoven

50   počet ujetých km

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2014

51 Kraj

52 Název knihovny

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

54  z toho : nákup knihovního fondu

55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)

56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)

57 Cestovné (číslo účtu 512)

58 Ostatní služby (číslo účtu 518)

59  z toho : doprava

60  z toho : servis AKS

61  z toho : nákup licence na el. zdroje

62  z toho : nákup knihovnických služeb

63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)

64  z toho : platy zaměstnanců

65  z toho : ostatní osobní náklady

66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)

68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)

69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)

70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)

71 Investiční náklady

72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)

73

74 Přidělená dotace (krajská) 

75 Vráceno 

76

77

78

79

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2014

81 Náklady za rok

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

83 z toho: na nákup knihovního fondu 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)

85  z toho : platy zaměstnanců

86  z toho: ostatní osobní náklady

87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)

90 Investiční náklady

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí)

94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu

95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) 



Změny 

• V části Výměnné fondy přibude řádek po úbytky 

 
34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2014

36   roční přírůstek VF

37   roční úbytek výměnného fondu

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů



SERVIS AKS 

– nevykazuje se servis výpočetní techniky, ale jen 
servis spojený s automatizovanými knihovními 
systémy 

• servis výpočetní techniky se bude vykazovat v rámci 
poradenských a konzultačních služeb 

 

 45 Servis automatizovaného knihovního systému

46

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 

automatizovaného systému

47   počet akcí, zásahů



Výkaz RF za rok 2014 

 

• Termíny zpracování v krajích si stanovují KK  

• KK zašlou krajský sumář spolu s výkazy PK do KI 
NK ČR … jakmile bude hotov, nejpozději do 14.3. 
2015  

• KK vystaví Výroční zprávy RF na svůj web do 
31.3.2015  

• KI NK ČR do 30. června 2015 Výroční zprávu RF a 
celostátní sumář … na web KI NK ČR  

 


