Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF
ze dne 31.1.2005
Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců
krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr. Lindnerové z NIPOS. Jednání zahájil a řídil
PhDr. Jaroslav Vyčichlo. Účast podle prezenční listiny.

2.
Porady sekce SDRUK – výchozí základna koordinace RF na celorepublikové úrovni
– PhDr. Jaroslav Vyčichlo
Nastolil otázku, jak má dál pracovat sekce RF a navrhnul několik pravidel:
1. jako orgán SDRUK – metodici krajských knihoven s členstvím zástupců KI NK ČR, nebo
včetně zástupců dalších sítí?
2. jak často se má scházet?
3. co bude projednávat ?
Podrobněji projednávána otázka, již nastolil Mgr. I. Šedo svým článkem „Spolupráce mezi
knihovnami v koncepcích a v realitě“ v časopisu Čtenář, č. 11/2004.
Přítomní se shodli na tom, že RF jsou již nyní realizovány tak, že s výjimkou výměnných
souborů knih jsou knihovnám dalších sítí poskytujícím VKIS (tj. evidovaným u MK ČR ve smyslu
zák. č. 257/2001 Sb.) poskytovány služby v rámci RF, tzn. konzultace, metodické porady, možnost
vzdělávání atd. Problém spíše tkví ve využívání těchto služeb, resp. v nedostatečné informovanosti o
možnostech využití služeb poskytovaných v rámci RF ze strany knihoven se specializovaným
knihovním fondem.
Dr. Z. Friedlová – ředitelka KKFB ve Zlíně uvedla, že problém informovanosti a těsnějších
kontaktů řeší pravidelným pořádáním seminářů pro muzejní a archivní knihovny Zlínského kraje.
Finanční prostředky, které jsou určeny na výkon RF jsou prostředky, které byly před
reformou veřejné správy určeny pro knihovny obcí a státem (prostřednictvím okresních úřadů a
okresních knihoven) na jejich rozvoj poskytovány. Proto by neměly být celkové částky dále
segmentovány a používány na jiné účely.
Účastníci učinili následující závěry:
1. Sekce SDRUK pro RF by se měla scházet v dosavadním složení, tj. zástupci krajských
knihoven, zástupci KI NK ČR1. Není potřeba, aby se projednávání otázek týkajících se RF účastnili
zástupci „dalších sítí.“
2. Sekce se bude scházet minimálně 2x ročně, v akutním případě vícekrát. (Specializované
knihovny může zvát krajská knihovna dle potřeby a regionálních zvláštností na porady pořádané za
účelem koordinace systému knihoven v kraji).
3. Bude řešit, případně se vzájemně informovat o problémech spojených s výkonem RF, s
organizačními, finančními a dalšími otázkami, informovat se o spolupráci mezi kraji, a koordinaci na
krajské a celorepublikové úrovni.

3.
Zabezpečení celostátní koordinace RF prostřednictvím NK ČR ustanovení
knihovního zákona. – PhDr. V. Richter
Je třeba se dohodnout, jak a v čem spolupracovat, resp. co bude dělat NK ČR, jak jí ukládá
zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon), novelizovaný zákonem č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, Část pátá – Změna knihovního zákona. Čl. VI., který zní:
1. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: „g)
zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.“
2. V § 11 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Plnění regionálních funkcí a jejich koordinaci
zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu.“
Na jednání byly navrženy následující činnosti a povinnosti NK:
1
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a) sběr statistických dat o regionálních funkcích;
b) zpracování výroční zprávy o plnění RF v krajích ČR;
c) provozovat web RF (zatím pokračovat ve stávající struktuře informací, v případě potřeby
projednat v sekci RF, jak jej rozšířit nebo změnit);
d) zajišťovat e-konferenci „region“;
e) 1x (2x) do roka svolat pověřené knihovny na celorepublikový odborný seminář;
f) kontaktovat v případě potřeby odbory kultury krajských úřadů;
g) zpracovat nástroj pro měření kvality a výkonu regionálních funkcí podle metody
benchmarkingu.
NK opře své aktivity o již zavedenou spolupráci s partnery v KK, tj. členy sekce SDRUK pro
RF.
Závěr: činnosti ad a) až f) byly odsouhlaseny. Pokud jde o problematiku měření kvality RF je třeba, aby se zástupci KK vyjádřili, zda toto měření a vzájemné porovnávání považují za užitečné.
PhDr. Richter požádal, aby se porady sekce SDRUK pro RF konaly vždy za jeho přítomnosti a
přítomnosti dalšího zástupce KI NK ČR.
4.
Forma financování a vykazování RF v jednotlivých krajích – možné změny ve
způsobu sběru dat pro celorepublikové vyhodnocování. – L. Zemánková
Celorepubliková zpráva RF bude za rok 2005 zpracovávána na základě údajů z KK a jak
předpokládáme, s užitím výkazu, který je součástí Metodického pokynu MK ČR
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm. V části výkonů jednotlivých služeb
RF pravděpodobně nebudou za rok 2005 žádné změny. Jiná situace ale může nastat s tím, jak různé
budou formy financování RF a toky peněz, resp. požadavky na sledování a vyúčtování RF ze strany
krajů. S vědomím toho, že zúčastněné knihovny budou vázány dodržet požadavky krajů jako svých
zřizovatelů, s tím, že se požadavky krajů do budoucna nemusí krýt s dosavadním způsobem
vykazování při užití finančních prostředků, bude třeba, aby si metodici krajských knihoven tuto
záležitost uvědomili a zjistí-li nějaké podstatné rozdíly od dosavadních způsobů, informovali IK NK
ČR (dr.Richter, L.Zemánková). V případě, že by významná část knihoven používala jiné způsoby,
museli bychom v předstihu najít společně řešení, resp. dohodnout změny dosavadních výkazů RF –
části Financování regionálních funkcí knihoven. Problém není příliš pravděpodobný, leč možný, a je
třeba jeho eventuální existenci včas rozpoznat a řešit. Jen tak bude moci být zpráva úplná a
vypovídající i z hlediska nákladových ukazatelů.

5.
Finanční zabezpečení výkonu RF v roce 2005 – informace z jednotlivých krajů
(metodici KK)
MěK Praha – PhDr. Jan Vávra. Pravděpodobně finanční prostředky obdrží v plném rozsahu.
V současné době se řeší rozpočet Městské knihovny v Praze. Není jisté, jakou formou budou peníze
přiděleny. Pravděpodobně v rámci rozpočtu, neboť Hlavní město Praha nemá pověřené knihovny a
způsob výkonu RF je odlišný.
MVK Ostrava – Bc. Marie Šedá. Kraj pravděpodobně schválí částku v plné výši (kráceno o 3 obce,
které přešly do správy Olomouckého kraje), formou účelové dotace, očekává se schválení na
zastupitelstvu kraje 17. února t. r. Krajská knihovna bude kontrolovat věcné plnění, na základě smluv
s PK. Kraj uzavře smlouvy s PK, resp. s provozovateli knihoven sám, a to na finanční plnění. Každá
obec zřizující pověřenou knihovnu si musí schválit příjem dotace.
MZK Brno – Mgr. Jana Nejezchlebová. Zvláštní postavení krajské knihovny z hl. hospodářského
(MZK zřizována státem). Finanční prostředky budou přiděleny v plné výši, formou účelové dotace na
MZK, která je bude přerozdělovat PK. Byly sepsány 3 druhy smluv: 1. smlouva MZK+KÚ o
zajišťování výkonů RF a formě čerpání dotací (čtvrtletně); 2. smlouva KÚ+PK (o finanční kontrole);
3. smlouva MZK+PK o použití prostředků na zabezpečení RF v příslušném regionu. V MZK
vypracovali návrh Programu výkonu RF v Jihomoravském kraji a předali krajskému úřadu
k vyjádření. Program řeší všechny otázky spojené s výkonem i s vynakládáním peněz, účtováním a
vykazováním.
SVK Hradec Králové – PhDr. Alena Součková. O RF již jednáno v orgánech kraje (výbor pro
kulturu, nyní do finančního výboru), v orgánech KÚ (odbor kultury si vyžádal i informaci o personální

náročnosti RF v jednotlivých PK). 5. února zasedá Rada a bude-li doporučeno, zastupitelstvo
Královehradeckého kraje bude projednávat 31. března. Zatím smlouvy o smlouvě budoucí, aby
nedošlo k přerušení výkonu RF, tzn. aby provozovatelé PK zatím zálohovali činnosti. Tok financí
povede přes odbor kultury KÚ přímo na PK a SVK, nejspíše formou účelových dotací.
KKFB ve Zlíně – PhDr. Zdeňka Friedlová, Eva Peprníčková. 2 smlouvy: 1. KKFB + PK o výkonu
RF, 2. KÚ + zřizovatel PK o financování. Zpracován materiál „Zásady poskytování dotace na výkon
RF …“, 16. března bude projednán v zastupitelstvu Zlínského kraje. Částka je odsouhlasena v plné
výši, bude poskytována formou účelové dotace z kapitoly kultura KÚ. Činnost PK je prozatím
zálohovaná zřizovateli.
JVK v Českých Budějovicích – PhDr. Zuzana Hájková. Jednání o RF je úspěšné a počítají s plnou
částkou. JVK podala žádost o přidělení prostředků na KK a jednotlivé PK se zdůvodněním výše
částky. JVK – bude zodpovídat za věcné plnění a kraj za peníze. Forma účelové dotace.
VK v Olomouci – Mgr. Roman Giebisch. Materiál o RF v Olomouckém kraji schválen Radou
Olomouckého kraje 28. ledna, 18. února bude na programu jednání krajského zastupitelstva. Finance
v navrhované výši. 2 smlouvy: 1. smlouva Odbor kultury KÚ+PK+zřizovatelé knihoven o nakládání
s finančními prostředky. 2. smlouva KK + PK o výkonu RF, jejíž součástí je i Metodický pokyn.
Částka na výkon RF byla oproti roku 2004 navýšena a bude poskytnuta formou příspěvku na služby a
provoz.
SVK Ústí nad Labem – Vladimíra Řeháková. Byla podána žádost o finanční prostředky na výkon
RF, jednání na kraji proběhne v únoru. Přislíbena je částka ve stejné výši jako loni.
KKV Havlíčkův Brod – Irena Císařová. KKV má již finance na svém účtu. PK obdrží finance na
účty svých zřizovatelů. Smlouva KÚ + zřizovatelé PK. Částka bude poskytnuta ve 3 splátkách.
Kontrolu financí bude provádět kraj. KK + PK nová smlouva o pověření s podrobně uvedenými
službami, rozsahem, objemem.
SVK Plzeňského kraje – PhDr. Vyčichlo. KÚ si vyžádal analýzu nákladových položek výkonu RF
v Plzeňském kraji a uvažuje o redukci přidělené částky. Zatím nebylo rozhodnuto o výši a způsobu
financování.
KK v Pardubicích – Blanka Bastlová. KK předala odboru kultury KÚ návrh rozpočtu na RF, kraj
souhlasí. Finance budou přiděleny formou příspěvku na výkon RF na účet zřizovatelů PK. Smlouvy
mezi KÚ + zřizovateli PK (na dobu neurčitou), kraj má právo kontroly. Zastupitelstvo kraje bude
projednávat na přelomu března a dubna. Prostředky budou až po schválení zastupitelstvem.
SVK Kladno – Mgr. Jan Helcelet. Finance pravděpodobně dostanou v plné výši s rozdělením dle MP
MK. 1. smlouva KK + PK o pověření RF. 2. smlouva KÚ + PK o toku a čerpání peněz. Rozpočty by
se měly dostat do jednání Rady v 1. polovině února. Zatím nemají informace. Vzhledem k časovému
problému s finančními prostředky na RF chtějí, aby kraj zaslal dopisy na zřizovatele PK ohledně
zálohování výkonu RF. Finance na RF formou dotace.
KK Karlovy Vary – Mgr. Jitka Svobodová. Peníze již mají přiděleny. Jdou na KK a PK.
Vyúčtování a kontrola bude pravděpodobně probíhat přes KK. Vytvořeny nové smlouvy.
KK Liberec – Mgr. Robert Horan. Peníze přislíbeny, ale fyzicky je dosud nemají. Na konci února
mají být informování podrobně. Rozpočet bude schvalován až v březnu.
PhDr. V. Richter informoval o možnosti navázat kontakt se sekcí pro kulturu Asociace krajů
jakmile bude ustavena, a přenést problematiku financování RF do této sekce. Jakmile bude otázka
financování výkonu RF ve všech krajích vyřešena, zaslat na IK NK ČR časový harmonogram
financování RF z jednotlivých krajů.
6.

Informace o výkonu RF z MK ČR - Mgr. Petra Miturová

Metodický pokyn schválen, zveřejněn na webu KI NK ČR, bude i na webu MK ČR. Dne
17.1. 2005 poslal pan ministr P. Dostál hejtmanům dopis, jímž o metodickém pokynu informuje a
apeluje na ně, aby realizaci RF v krajích podporovali.
Finanční rezerva MK ČR v roce 2004 byla rozpuštěna mezi cca 10 knihoven.
Vyúčtování RF za rok 2004 knihovny na MK zaslaly. Kontrola teprve proběhne.

7. + 8. Internetizace knihoven prostřednictvím PIK a projektů SROP. Aktuální stav
v jednotlivých krajích.
MěK Praha – internetizaci, resp. PIK má na starosti nepřítomná Mgr. Nouzovská. O možnostech pro
knihovny obcí v rámci PIK budou písemně informovat starosty. MKP má schválenou finanční dotaci
z fondů EU na nákup koncových zařízení pro své pobočky a další veřejné knihovny na území Prahy.
MVK Ostrava – Mgr. Pavlína Švrčinová. 89 nepřipojených knihoven v kraji, těm to bude
pravděpodobně nabídnuta internetizace prostřednictvím PIK a dále pak těm, které si chtějí zrychlit
připojení. KÚ připravuje projekt do SROP zaměřený na obecní úřady, je možné, že v rámci toho
budou řešeny i některé knihovny.
MZK Brno - Mgr. Jana Nejezchlebová. Probíhá pilotní projekt SROP (kraj + Znojmo). PIK –
ředitelky PK budou jednat se starosty a knihovnami. Výsledky sbírá MZK.
SVK Hradec Králové – Mgr. Alena Součková. Kraj se účastní SROPu se zhruba 90 knihovnami,
které dosud nejsou připojeny k internetu. PIK využijí většinou ty knihovny, které mají nedostatečné
připojení. Sběrným místem je KK.
KKFB Zlín – PhDr. Zdeňka Friedlová. 70 knihoven se účastní SROPu s krajem, čekají na výsledky.
PIK pro knihovny, které ještě nemají připojení, byly informovány, očekávají se reakce.
JVK v Českých Budějovicích – PhDr. Zuzana Hájková. SROP ne. Znovu se vrací Projekt Jižní
Čechy online. PIK – KK je sběrným místem. Budou oslovovat všechny starosty, včetně těch
připojených. Žádost vystavena na webu.
VK v Olomouci – Mgr. Roman Giebisch. SROP – 215 knihoven do 1. výzvy. 26 obecních úřadů
s knihovnami do 2. výzvy. 18. února se bude schvalovat. V kraji zhruba 50 knihoven, kde nic nechtějí
– nikoliv knihovny, ale starostové.
SVK Ústí nad Labem – Vladimíra Řeháková. Neúčastnili se SROPu. PIK – PK se účastnily
seminářů, takže informovat budou starosty a PK krajská knihovna.
KKV Havlíčkův Brod – Irena Císařová. SROP ne. PIK ano. Žádosti s informací již rozeslány. Kraj
přislíbil pomoc – vyhlásil grant pro obce (knihovny) na vybavení počítačem.
SVK Plzeňského kraje – PhDr. Vyčichlo. SROP ano – do 3. výzvy pro 194 knihoven s počtem
obyvatel vyšším než 200. V rámci přípravy projektu SROP budou obce informovány, aby využily
možnosti navázat na SROP PIKem. Ostatní nepřipojené knihovny budou vyzvány prostřednictvím PK.
KK v Pardubicích – Blanka Bastlová. Kraj sám vyhlásil grant na vybavení HW. Uzávěrka je 31.
března. PIK – starostové byli informováni.
SVK Kladno – Mgr. Jan Helcelet. SROP ne. PIK – již šel dopis všem starostům. Metodickou pomoc
ke zpracování žádostí poskytne KK a PK.
KK Karlovy Vary – Mgr. Jitka Svobodová. SROP – žádá KK. Nejen malé knihovny, ale i PK pro
lepší zabezpečení. MI ČR dalo závazný příslib, že připojí všechny knihovny, které dosud připojeny
nejsou. Přesto počítají, že 21 knihoven připojeno nebude (velmi malé obce, nezájem starostů, strach
z výdajů po 3 letech).
KK Liberec – Mgr. Robert Horan. KK dává projekt do SROPu (sami se rozhodli) a návazně na to
využije PIKu. Kraj takový záměr schválil a přislíbil podporu. Smlouvy se 141 knihovnou. Kraj bude
hradit finanční spoluúčast – pokud bude projekt přijat, dostanou knihovny potřebné technologie zcela
zdarma.
PhDr. V. Richter - při problémech s realizací PIK je nutno důsledně využívat bezplatný telefon
do call centra Českého Telecomu: 800 20 21 22 nebo email: servisvs@ct.cz. Pokud nedojde k řešení
nahlášených problémů, je nutno informovat dr. Richtera, aby mohl urgovat řešení na jednání
projektového týmu PIK.

9.
Statistické vykazování knihovnických výkonů – KULT V12-01
Lindnerová. Dotazy a odpovědi.

online - PhDr.

KKFB Zlín – vůbec nefunguje formulář pro KKFB. – dr. Lindnerová bude tlumočit technikovi.
KK Liberec – nemají přístupové heslo. Letos NIPOS nerozesílal sám, o čemž informoval na
prosincovém školení. 1. platí hesla jako v roce 2004. 2. mohou napsat mail. KK s funkcí městské by
měla mít 2 hesla.
KK Karlovy Vary – neotvírá se okresní sumář.

VK Olomouc – jedna z PK neposkytne svůj výkaz, neboť zejména finanční údaje považuje za
důvěrné. Má dělat Olomouc krajské sumáře?? – Ne.
Dr. Lindnerová informovala o tom, že v papírové podobě docházejí do NIPOS i výkazy za obecní
knihovny (patrně místo do PK), proto jednu kopii vracejí příslušné PK, aby data mohla byt zahrnuta
do okresních sumářů.
O všech připomínkách bude informován odpovědný pracovník za program statistiky knihoven
a bude zjednána náprava.

Informační centra obcí v knihovnách a knihovna jako místo veřejného přístupu
k internetu. – Mgr. Dáša Čerňová.
10.

Prezentace proběhla v návaznosti na diskuse kolem využívání internetu v malých knihovnách
a v návaznosti na dobré zkušenosti s rozšířením služeb v malých knihovnách o služby informačního
centra. Prezentace bude zpřístupněna na webových stránkách SVK PK, v sekci Knihovnám v regionu.
Dr. Z. Hájková se podělila o několikaletou dobrou zkušenost z Jihočeského kraje, kde probíhal
za spolupráce KVK s regionálním SKIPem a pracovním úřadem rekvalifikační kurz s cílem, že jeho
absolventi budou pracovat v knihovně – informačním centru (prozatím vyškoleno cca 20 účastníků a
pouze 1 případ, kdy zájemce nepokračoval v praxi).
Celý problém tkví v personální náročnosti takového projektu, avšak za přispění úřadu práce
(platí 2 roky mzdu), ho někteří starostové realizovali. Bylo by vhodné využít zkušeností Jihočeského
kraje a zkusit obdobně v dalších regionech?

11.

Kontroly VISKu 2004 – PhDr. V. Richter.

Informoval o přípravě kontroly realizace projektů VISK 3 za rok 2004. Počet projektů je nižší
a kontrolován bude pouze rok 2004. Způsob organizace a realizace prokonzultuje dr. Richter s KK a
PK individuálně.
12.

Různé
Další porada se bude konat za cca 4 měsíce.
Informace o anketě Magnesia Litera.

Podklad pro zápis: L. Zemánková a D. Čerňová
Odsouhlasil: dr. Vyčichlo a dr. Richter

