
Zápis z 25. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce 

 

Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut 

Datum konání: 28. 5. 2015 

Přítomni: viz prezenční listina 

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

 
PROGRAM 

 
1. Plnění programu regionálních funkcí 2014 za ČR – V. Pillerová, NK ČR 

- celorepublikové výsledky plnění programu RF v roce 2014 
- viz prezentace 

 
2. Financování RF v roce 2015, zprávy z krajů: 

Ústecký – na rok 2015 navýšení na 8 milionů Kč (o 0,5 mil. Kč více oproti roku 2014), navýšení 
o 3,5 % na platy zatím neproběhlo.  
Plzeňský – dotace 6 mil. Kč, (o 0,5 mil. Kč více oproti roku 2014), mají přesné regule na to, jak 
dotaci vynakládat, např. na platy max. 60 % atd. 
Vysočina – dotace stejná jako loni – 9 392 000 Kč, zvýšení 3,5 % na platy nedostali 
Jihomoravský – navýšení dotace na 13 450 000 Kč. (oproti 13,2 mil.), ale spíš se jedná o vrácení 
na původní částku z r. 2005, navýšení platů nebylo zohledněno, díky navýšení začali opět s 
vydáním tištěné verze časopisu Duha 
Liberecký kraj – dotace stejná 5, 5 mil., platí pravidlo, že náklady na VF musí činit minimálně 2 
Kč na obyvatele, na nárůst mezd zatím navýšení nedostali, ale mají přislíbeno 
Středočeský – stejná částka 10 mil. Kč, navýšení na platy nedostali, musí ušetřit z provozních 
nákladů, mají přislíbeno 
Praha – 2 249 000 Kč vyčleněna z rozpočtu MKP, částka je podobná jako v loňském roce, p. 
Volencová končí ve funkci metodika, na její místo nastupuje F. Šír 
Královéhradecký – finanční dotace – navýšení o 200 tis. na 6 200 000 Kč, jedná se o navýšení 
na platy, navýšení dosáhli na základě vnitřní analýzy, kterou poskytli kraji 
Jihočeský – stejná částka jako loni - 11 mil. Kč, přislíbeno pro příští rok navýšení o 5 % 
Moravskoslezský – stejná částka jako loni 14 400 000 Kč, 940 tis. pro MSVK, Navýšení o 3,5 % 
na platy dostali.  
Zlínský – dotace stejná jako loni 6 800 000 Kč, na navýšení mezd zatím nedostali, mají příslib 
Olomoucký -  stejná částka jako v předchozích letech – 9 mil. Kč, dosavadní metodička O. Chme-
líčková odešla na mateřskou dovolenou, na její místo nastoupila L. Soukupová 
Karlovarský – stejná částka 3,6 mil., snaha o navýšení na mzdy – příslib 
Pardubický – navýšení dotace na 6 mil. Kč, navýšení na platy také proběhlo, na rok 2016 mají 
přislíbeno další navýšení na 7 mil. Kč. 
Celkově tak na regionální funkce v roce 2015 bylo přiděleno 11 582 000 Kč. 

Problémy v krajích: 
Moravskoslezský, M. Šedá informovala o změně zásad pro rozdělení dotace, se změnou Zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků. Změnil se způsob žádosti o dotaci. 
Protože Knihovní zákon neříká jak přesně rozdělit dotaci, každá pověřená knihovna bude 
muset každoročně samostatně žádat kraj o dotaci a čekat na schválení. Školský zákon upravuje 
rozdělení dotací lépe, bylo by dobré se jím inspirovat.  
Řešením by bylo novelizovat knihovní zákon a zakotvit v něm povinnost financovat RF 
a stanovit způsob rozdělení dotace. 
Dalším problémem je zpoždění vyplacení dotace. V mnoha krajích dostávají pověřené knihovny 
peníze na RF až ve druhém čtvrtletí. V prvním čtvrtletí tedy musí RF dotovat ze svého rozpočtu, 



čímž vlastně porušují zákon. Zdržení je způsobeno pozdním schvalováním rozpočtů krajů a 
různými administrativními průtahy. 
Je to dlouhodobý problém a bude potřeba jej řešit. V některých krajích (např. Středočeský) 
tento problém nemají. 
Návrh: řešit problém zálohou na první čtvrtletí? 
M. Šedá, Z. Hájková – vypracují krátký popis zmíněných problémů. 
R. Liška - popíše způsob vyplácení záloh na RF ve Středočeském kraji 
 
3. Adresář knihoven – V. Richter, NK ČR 
Pokračují práce na centrálním adresáři knihoven. 
E. Svobodová, NK ČR – báze Národní knihovny se sloučí z bází Ministerstva kultury, v současné 
době probíhá prověřování obou bází z hlediska v nich zahrnutých knihoven. 
K. Košťálová, NK ČR, vypracovala typologii služeb, jakýsi seznam služeb. Knihovny při zápisu 
do adresáře zaškrtnou ty, které poskytují, označené služby pak budou u knihovny zveřejněny. 
Je potřeba definitivně rozhodnout, které služby a v jakém znění budou v adresáři uvedeny.  
P. Lonská, MKP – zastává názor, že v adresáři mají být uvedeny nadstandardní, zajímavé služ-
by, nikoliv služby vyplývající ze zákona.  Ne všichni uživatelé však o základních službách mají 
povědomí. 
V. Richter – zmíněný seznam je možná příliš rozsáhlý, adresář nemá suplovat web knihovny, 
návrh - vyřešit kolonkou jiné. 
P. Lonská, E. Svobodová – prostor pro volné vyjádření z více důvodů nedoporučují. Je třeba mít 
na paměti, že rozsah textu je omezen počtem znaků. Text ve formuláři pro knihovny se může 
lišit od textu pro veřejnost, na web je možné formulovat jej tak, aby byl srozumitelný i pro nek-
nihovnickou veřejnost, případně jej mohou nahradit piktogramy.  
Provozní doba – uvádění provozní doby bude náročné na aktualizaci. Rozhodnuto, že se bude 
jednat o nepovinný údaj, podrobný rozpis vyplní knihovny dle svého uvážení.  
Odkaz na web knihovny bude povinný.  
Viz prezentace. 

 
Účastníci jednání se vyjádří k navrženým změnám do pondělí 8. 6. 2015. 
E-mail: vladana.pillerova@nkp.cz 
 
4. P. Lonská, MKP 
Kolegové z MKP připravují 

- podzimní roadshow – na téma spolupráce knihoven, centrální portál knihoven. 
- další propagaci metody ROI – na podzim proběhnou 2 přednášky a následně worksho-

py, kde si budou knihovny moci spočítat ROI za svou knihovnu a získat certifikát. 
- nový projekt Příklady dobré praxe PR – cyklus přednášek, uskuteční se, pokud získají 

dotaci. 
 

5. V. Richter – Informace o přípravě nové koncepce knihoven 
V dubnu se v Třešti konalo třídenní pracovní jednání/diskuze na téma nové koncepce knihoven 
na léta 2016-2020 s výhledem do r. 2025. 
Řešil se také rozvoj regionálních funkcí knihoven. 
Viz prezentace.  
 
Jak tedy podpořit rozvoj RF? Bylo navrženo uspořádat 
Seminář/diskuzi metodiků na téma rozvoje RF 

- měl by proběhnout na přelomu září/říjen, ještě před konferencí v Pardubicích – JE PO-
TŘEBA STANOVIT TERMÍN 

Možná témata k diskuzi: 
- Analýza RF a klesající tendence financování i výkonů 
- M. Kratochvílová, MZK – vypracovat doporučení, ve kterém by byla stanovena povinná 

částka na 1 obyvatele v kraji na výkon RF. 



- Připravit novelizaci knihovního zákona, v níž by byla stanovena povinnost krajů finan-
covat RF, učinit dotaci na RF mandatorním výdajem kraje, určit jeho výši a zákonem ga-
rantovat tuto částku. 

- Návrh ke zvážení - příjemci dotace (obsluhované knihovny) by měli splňovat standard 
VKIS, např. počet provozních hodin knihovny 

- M. Šedá, MSVK  k otázkám vzdělávání podpořeného z programu VISK 2 – z dotazníko-
vého průzkumu týkajícího témat vzdělávání vyplynulo, že knihovníci mají zájem o spe-
cializovaná školení, nejčastěji týkající se práce s iPadem, chytrým telefonem atd. Vzhle-
dem k náročnějším tématům bude potřeba navýšit ve VISK 2 částku na lektory (v sou-
časnosti 400 Kč / hod.)  
Poznámka - v pravidlech VISK 2 je již nyní umožněno specialistům vyplácet vyšší hono-
rář. 

 
6. Příprava regionální konference v Pardubicích – B. Konvalinková 

 
Organizační záležitosti: 
- Nájemné 25 tisíc Kč, občerstvení podobná částka. 
- Zahájení první den ve 13 hod., konec v 18 hod., druhý den začátek v 9 hod. konec ve 

13 hod. 
- Účastnický poplatek 300 Kč, možnost sníženého účastnického poplatku na 1 den. 
- Bude potřeba oslovit firmy (Ceiba atd.) s nabídkou umožnění prezentace jejich produk-

tů za finanční příspěvek 
 
Program - návrhy: 
- Zástupce kraje - úvod 
- Centrální portál knihoven – informace o současném stavu - Stoklasová, Lhoták 
- Centrální adresář knihoven – informace o stavu projektu 
- Vzdělávání knihovníků – národní soustava povolání, kvalifikace, certifikace, RK – Z. 

Houšková 
- Legislativa – pokud budou k dispozici výsledky z diskusí metodiků, např. návrh novely 

KZ s ohledem na financování RF atd. 
- Nový občanský zákoník  - pravděpodobně již není nutné 
- Norma na výstavbu a rekonstrukce knihoven -  informace o normě 
- Jak využít e-knihy 
- Standardy VKIS – celostátní výsledky 
- Pohled z druhé strany na RF, zpětná vazba PK a obsluhovaných knihoven – formou 

krátkých vsuvek 
- Publikace MZK pro knihovníky a další manuály pro malé knihovny - představení 
- Oceňování knihoven – parametry, porovnání, podmínky v krajích 
- Soutěž Vesnice roku, návaznost na cenu Knihovna roku – informace o soutěži a o tom, 

jaké by měly být knihovny nominované na cenu Knihovna roku -  L. Prucková (v letech 
2012-14 předsedkyně poroty Knihovna roku, od roku 2015 členka celostátní hodnotící 
komise Vesnice roku) 

- Termíny profesionální x neprofesionální knihovna – M. Kratochvílová 
 
7. Různé 
 

- Projekt doplňování cizojazyčné literatury - během června se rozhodne, jak bude projekt 
pokračovat. 

- Statistické výkazy na rok 2015 a 2016 – drobné změny, viz prezentace 
- V. Richter se 16. 6. zúčastní jednání, na kterém budou přítomni krajští vedoucí odborů 

kultury, je potřeba jim sdělit novinky a problémy v oblasti RF 
- M. Kratochvílová – rozdala dotazník s problematikou termínů profesionální x neprofe-

sionální knihovna, knihovník – výsledky zpracuje a představí v Pardubicích 



- V. Řeháková, SVKUL – upozornila, že nesedí číslování položek ve výkaze RF s účetní os-
novou 

- Je potřeba v krajích stále propagovat benchmarking a přesvědčit k účasti především 
větší knihovny (www.benchmarkingknihoven.cz). 

 
 
Zapsala: 
V. Pillerová 
 
Ověřila: J. Starcová, B. Konvalinková 

http://www.benchmarkingknihoven.cz/

