
Zkušenosti  s „Pravidly 
pro zajišt ění regionálních funkcí 

v Pardubickém kraji“

Regionální funkce knihoven

Pardubice 16. - 17. 9. 2009



Výkon RF v Pardubickém kraji

Garant: Krajská knihovna v Pardubicích

Pověřené knihovny:Pověřené knihovny:

Městská knihovna Chrudim
Městská knihovna ve Svitavách
Městská knihovna Ústí nad Orlicí



Důvody zavedení nového systému
- vyrovnat úroveň poskytovaných RF ve všech 
regionech kraje

- důsledné podchycení výkonů- důsledné podchycení výkonů
- sjednocení finančního ohodnocení 
- průhlednost čerpání dotace na RF



Finanční zajišt ění výkonu RF

- náklady na zajištění krajské funkce
- rozdělení finančních prostředků na úrovni 
pověřených knihoven

- rozdělení prostředků na úrovni obsluhujících knihoven



Stanoveny finan ční limity na
- nákup výměnného fondu
- plat metodika a ekonoma
- maximální částka za nákup a zpracování fondu dle              
stanovené sazby

- maximální částka na tvorbu a distribuci výměnných - maximální částka na tvorbu a distribuci výměnných 
souborů

- maximální částka na revize základní fondů 
obsluhovaných knihoven

- maximální částka na metodické návštěvy 
- výše paušálních náhrad na obsluhované knihovny
- provozní náklady na okresní metodiku
- rezerva



Zásady využití dotace na RF

Nákup VF

Úvazek a plat metodika 
Úhrada výkonů - nákup a zpracování VFÚhrada výkonů - nákup a zpracování VF

- tvorba a distribuce výměnných souborů
- provádění revizí a aktualizací
- metodické návštěvy

Paušální náhrady



ROK 2007

50 % dotace na nákup VF
50 % dotace na odměňování pracovníků RF, 

paušální náhrady a úhradu výkonůpaušální náhrady a úhradu výkonů

Vyúčtování k 31.5., 31.10. a 15.12. 2007



ROK 2008

- rozpočet na nákup VF činil 48 % 
(skutečnost k 31.12.08 - 51,7 %)

- vyúčtování služeb již jen ve dvou termínech- vyúčtování služeb již jen ve dvou termínech
k 30.9. a k 15.12.2008

- rezerva na úhradu nadstandardních výkonů 
vytvořena v každé pověřené knihovně



ROK 2009

- rozpočet na nákup VF činil opět 48 %
- sazby za jednotlivé výkony se nezměnily
- vyúčtování služeb k 30.9. a k 15.12.2009- vyúčtování služeb k 30.9. a k 15.12.2009
- rezerva v každé pověřené knihovně
- ušetřené prostředky použity na nákup VF



Výhody

- proporcionálně vyrovnané rozdělení úvazků
metodika a ekonoma na jednotlivé regiony

- všem základním knihovnám regionu poskytnuty 
standardní službystandardní služby

- nadlimitní výkony hrazeny z rezervy
- nedočerpané prostředky použity na nákup VF
- důsledná evidence výkonů umožňuje snadné 
srovnávání činnosti regionů kraje

- průhlednost čerpání dotace na RF



Nevýhody

- pracnější kontrola výkonů  
- odborné konzultace nejsou zahrnuty v sazebníku
- statistické výsledky na různých formulářích- statistické výsledky na různých formulářích
(příloha „Pravidel“ a celostátní výkaz RF)



Závěr

- připomínky pověřených knihoven zapracovány  
- zkušenosti ukazují, že systém splnil očekávání 
zřizovatelezřizovatele



Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost!


