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• Situace na Hradecku v závěru roku 2012 a v roce 2013 

• Vyjednávání na obcích – co jsou RF? 

• Výsledky vyjednávání na rok 2013 

• Vyjádřeno v korunách 

• Škrty v rozpočtu 

• Omezené služby 

• Výhled do roku 2014 

 



• Knihovna města Hradce Králové v rámci RF obsluhuje 

91 neprof. knihoven, (z toho 86 samostatných neprof. 

knihoven a 5 neprof. poboček profes.knihoven). 

• Na okrese funguje střediskový systém – knihovny jsou 

obsluhovány celkem 6 střediskovými profes. knihovnami. 

• Zmíněných 86 neprof.knihoven má celkem 75 

zřizovatelů ( z toho 9 obcí zřizuje 2 knihovny a 1 obec 3 

knihovny; druhé a třetí knihovny jsou vždy v místních 

částech, které pod obce spadají).  

 

• Bylo tedy nutno kontaktovat a informovat 75 zřizovatelů. 

 



• Zřizovatelé byli požádání o finanční příspěvek na RF. 

• Připravená dotační smlouva s částkami diferencovanými 

podle počtu obyvatel. 

• Částky definované smlouvou účelově – pouze na nákup 

knihovního fondu. 

 



• Zvolili jsme osobní schůzky. Je to sice časově velmi 

náročné, ale lze předpokládat úspěšnější vyjednávání. 

To se i potvrdilo. Mohli jsme přímo reagovat na dotazy, 

názory starostů, na změny jejich nálad a chování.  

• Kladem vyjednávání bylo určitě obnovení starých 

kontaktů se starosty a v mnoha případech i navázání 

kontaktů nových u těch starostů, kde jsme se viděli 

poprvé. 

• Vyloženě negativní přijetí bylo jen v několika málo 

případech. Spíš převládalo vlídné přijetí a snaha 

pochopit a domluvit se na nějakém řešení. 

 

 



Každému starostovi samostatně,  

s ohledem na momentální situaci a atmosféru jednání. 

• Co jsou RF? 

• Komu jsou určeny? 

• Kdo to platí/platil? 

• Co konkrétně to znamená? 
o Základní kvalitativní a kvantitativní podmínky fungování základní knihovny a 

služeb, které jim jsou/mohou být poskytovány v rámci výkonu RF (Knihovní 

zákon, Metodický pokyn k výkonu RF, Metodický pokyn k vymezení standardu 

VKIS – hodnoty jimi doporučované a konkrétní čísla ze statistiky okresu HK) 

o Další služby, které legislativa nespecifikuje – putovní výstavy, šablona webu pro 

malé knihovny  

• Srovnání financování RF v roce 2012 a 2013.  

 



Starostové museli pochopit, že pokud 

příspěvek poskytnou, neznamená to lepší/větší 

služby pro jejich knihovnu než v letech 

předcházejících, ale snahu o to, aby dostali 

alespoň služby srovnatelné  s těmi doposud. 



 

o 100% obcí kontaktováno a informováno. 

o V některých obcích rovnou řekli, že pro příští rok ano, 

dají, ale do budoucna raději zváží existenci knihovny 

v obci. 

o V mnoha případech dotace pro RF snížila nebo zcela 

nahradila částku určenou pro knihovnu na nákup 

vlastního KF. 

 



• Podařilo se získat 86% z částky, kterou jsme po obcích 

žádali. 

• Díky tomu byl finanční propad oproti roku 2012 pouze  

-222 000,- Kč. 

• Konečné zúčtování 

o r.2012 – 2 330 000,- Kč 

o r.2013 – 2 108 000,- Kč; tj. 90% r. 2012 

o ale! Bez dotace od obcí by to bylo  1 648 000,- Kč; tj. 70% 

r.2012! 



Konkrétní škrty v rozpočtu 

• Nákup spotřebního materiálu jsme zatím zcela zastavili - 
nenakupujeme folii, papír, tiskopisy, obálky apod. 

• Nákup knihovního fondu - pokles z krajské dotace je  

-70%; položka je ale dotovaná sumou, která se nám smluvně 
podařila vybrat od obcí. Konečný propad v nákupu knih tak je 
o 8%.  

• Cestovné - položka snížena o 25%. 

• Nákup knihovnických služeb - snížení o 20%. 

• Ostatní provozní náklady – (poštovné, částka na 
vzdělávání…) byly sníženy o 60%. 

• Mzdové náklady - částka snížena o 8%. Reálný pokles platu 
pracovníků vykonávajících RF tedy je o 8%. Úvazky jsme 
zatím nesnižovali. 

 



Omezení v poskytovaných službách 

• U obcí, kde nám poskytly dotaci, se snažíme, aby nepocítily 
vůbec nebo co nejméně naši špatnou finanční situaci. Tzn. 
Snažíme se poskytovat stejný komfort, jak v letech 
předchozích. 

• Obce, které dotaci neposkytly - služby podle možností, jak 
určuje metodika NKP 
o Metodický pokyn MK k zajištění výkonu RF knihoven a jejich koordinaci na území ČR  

o Metodický pokyn MK k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních 
služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji 
na území ČR 

o Omezení revizí KF – knihovny si vykonávají sami, my 
pouze proškolíme jak revidovat a na požádání revizi 
ukončíme.  

o Výměnné soubory – ne méně, než jsou doporučení; ne 
tolik, na kolik byli zvyklí; ne tolik, kolik dostanou tam, kde 
dotaci poskytli.  



Nemůžeme a nechceme se dostat do 

situace, kdy budeme žádat peníze na 

další období a vlastně poskytujeme 

horší/menší služby. 



Od pracovníků vykonávajících RF  

to v roce 2013 znamenalo  

reálně více práce za méně peněz. 
 



Rok 2014? 
• Finančně z Královéhradeckého kraje 2014=2013. 

• I my se pokusíme zajistit od obcí částku alespoň v 

hodnotě roku 2013. 

• Jednání s obcemi již započala. 

• Máme na výběr smlouvy  

o dotační jako letos, 

o darovací – novinka připravená na přání obcí. 

 

 



Pracovníci vykonávající RF se dostali  

do situace, kdy se nemohou v plném 

rozsahu věnovat své běžné práci,  

ale musejí se věnovat shánění peněz. 



Děkuji za pozornost. 

hubertova@knihovnahk.cz 

Bc. Kateřina Hubertová 
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