
Zápis z 28. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce 
 
Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut 

Datum konání: 3. 11. 2016 

Přítomni: viz prezenční listina 

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

 

Program: 

1. Informace z krajů 
 
Pardubický – na rok 2017 mají přislíbeno 6 mil. Kč. Slíbený milion navíc, který měli dostat už v roce 
2016, opět nedostanou. Navýšení na platy také nebylo zohledněno.  
Na krajskou funkci čerpají peníze z rozpočtu KK víceméně na úkor samotné KK. 

Jihomoravský – stejně jako v r. 2016 obdrží 13,450 mil. Kč i v roce 2017. Navýšení na platy kraj nezo-
hlednilo. MZK není zařízení kraje, MZK žádá i za PK o dotaci na kraji. 

Moravskoslezský – řídí se Koncepcí rozvoje knihovnictví, kterou kraj schválil. V roce 2017 obdrží o 
400 tis. Kč více než v roce 2016, tj. celkem 15,9 mil. Kč. Z toho na krajskou funkci 1 mil. Kč do rozpoč-
tu MSVK. 

Olomoucký – zatím přesně neví, ale očekávají částku stejnou jako minulý rok – 9 mil. Kč. Věří, že do-
taci obdrží dříve než v červenci, jako tomu bylo letos. Navýšení na platy zatím od kraje neobdrželi. PK 
i KK žádají o dotaci na kraji. 

Středočeský – dotace v roce 2017 ve výši 10,690 mil. Kč (navýšení o 400 tis. Kč na platy), budou ještě 
žádat o další navýšení na platy – celkově až 12,2 mil. Kč. 
Předkládají pouze rozpočet, nemusí podávat žádost o dotaci. 

Liberecký - Dotace na rok 2017 bude činit 8,560 mil. Kč. Mzdové prostředky byly navýšeny pouze pro 
krajskou funkci a služby knihovnám Liberecka o 60 tis. Kč v rámci rozpočtu KVK, do něhož jsou od r. 
2016 peníze na výkon RF začleněny. PK mají částky stejné, v průběhu roku si budou moci požádat 
o navýšení na platy. Každá PK musí žádat o dotaci, peníze pak dorazí v období konec února/březen.  

Královéhradecký - 2016 – 6,340 mil. Kč, z toho 140 tis. Kč představovalo navýšení na platy, rok 2017 
– schváleno 7,340 mil. Kč. Slíbeno také navýšení na mzdy, ale formou dodatku. Obce přispívají na 
nákup VF – 1,4 mil. 
PK musí žádat o dotace, KK má peníze ve svém rozpočtu. 

Vysočina – na rok 2017 9,392 mil. Kč., stejně od r. 2010. Ani v roce 2016 kraj nenavýšil dotaci o ná-
růst platů. PK mají s touto situací problém, na zákonné navýšení mezd budou muset vzít z prostředků 
na nákup VF. Ředitelka se účastnila jednání na kraji v této věci. 
KK ani PK nepodávají žádost o dotaci – KK sestavuje rozpočet a objednává služby u PK. 

Zlínský - v roce 2016 nebylo navýšení platů zohledněno. Na rok 2017 příslib zvýšení dotace pro PK o 
200 tis. Kč na 7 mil. Kč. Dotace na RF včetně krajské funkce - 9, 670 mil. 
PK žádají o dotaci. KK peníze na krajskou funkci dostává do rozpočtu, o něm se ještě nejednalo.  

Ústecký - už několik let dostávají 8 mil. Kč pro KK i PK, navýšení na platy ještě nedostali. Zatím se 
odvolávají.  
PK dostávají peníze v období duben/květen, žádosti dávají. 

Jihočeský - na rok 2017 přislíbeno o 1 mil. Kč více než loni, tedy 13 mil. Kč včetně krajské funkce. Na-
výšení ještě nebylo schváleno, ale vypadá příznivě. Během října vždy připravují tabulku s rozdělením 
dotace na PK, které o ni poté prostřednictvím KK žádají, samotná KK žádat nemusí. 



Karlovarský - PK dostávají dotaci na základě veřejnoprávní smlouvy, KK do svého rozpočtu. V roce 
2016 obdrželi navýšení na mzdy o 110 tis. Kč na 3,797 mil. Kč. V roce 2017 čekají další navýšení o 86 
tis. Kč na 3,883 mil. Kč.  

Plzeňský – v roce 2016 obdrželi na RF 6,5 mil. Kč, v roce 2017 očekávají o 200 tis. Kč více, zatím však 
nebylo nic oficiálně schváleno. PK žádají o dotace (e-dotace). Peníze přicházejí na přelomu bře-
zen/duben. KK dostává prostředky do svého rozpočtu.  

Praha 
Na výkon RF dostávají z rozpočtu MKP, částku na příští rok neví, ještě se o rozpočtu nejednalo.  
 
Úkol: 
Zjistit jména radních pro kulturu a vedoucích odborů a zaslat do KI NK ČR 
(vladana.pillerova@nkp.cz).  
Bylo by dobré znát jména zejména před jednáním Komise pro kulturu Asociace krajů. NK ČR se bude 
snažit iniciovat schůzku Ministerstva kultury s Asociací krajů ohledně financování regionálních funkcí. 
 

2. Statistické vykazování výkonů knihoven – uspořádání seminářů ke statistice 
 

 Dohodnuto: 14. 12. 2016 od 10.00 proběhne v učebně NK ČR workshop za účasti metodiků kraj-
ských i některých PK, na kterém se dohodne obsah seminářů ke statistice a vykazování pro KULT. 

 Do konce listopadu zaslat podklady pro workshop – problematické údaje (např. registrovaný čte-
nář), znovu vysvětlení definic a vykazování, návrhy na změny, využití dat, srovnání 
s benchmarkingem, ROI atd. (vladana.pillerova@nkp.cz) 

 Semináře poté proběhnou v krajských knihovnách 

 NIPOS potřebuje pro sestavení tzv. satelitního účtu kultury vytvořit model výpočtu provozních 
výdajů malých knihoven, které je ve velké míře z objektivních důvodů nevykazují. Do modelu bu-
dou zahrnuty všechny ekonomické údaje kromě mzdových nákladů a nákladů na nákup KF (ty 
budou započítávány podle skutečně vykázaných hodnot). Je proto třeba, aby pověřené knihovny 
na vykazování těchto dvou ukazatelů důsledné dbaly. 

 Statistické ročenky NIPOS – bylo by dobré dojednat, aby v nich byly za knihovny zařazeny jiné 
ukazatele než dosud, je možné posílat návrhy. 

 
3. Informace PhDr. Richter, viz prezentace 

 
a. Průzkum prostorového vybavení knihoven - viz prezentace 

- Proběhl na jaře 2016 
- K dispozici bude obsáhlé vyhodnocení i za jednotlivé kraje 
- Jak prezentovat výsledky, např. starostům? 
- Prezentovat výsledky např. na akcích SMO a SPOV 

 
b. Koncepce CŽV a katalog prací – viz prezentace 

- Koncepce bude zřejmě schválena na jednání ÚKR v prosinci, je potřeba se připravit na je-
jí plnění, Národní knihovna by měla být koordinátorem CŽV 

- Katalog prací – v letních měsících se soustřeďovaly podněty k dílčím úpravám, zatím ale 
nebylo možné dělat razantní změny 

- Byla provedena pouze malá novela – přidán popis činností systémového knihovníka 
a správce digitální knihovny 

- MPSV plánuje celkovou novelu Katalogu prací v srpnu 2017, jejíž přípravě je třeba se vě-
novat 

- Pro tento účel bude připraven úplný výčet činností v jednotlivých třídách 
- V roce 2017 proběhne (nejen proto) Analýza věkové vzdělanostní a mzdové struktury 

pracovníků knihoven 

mailto:vladana.pillerova@nkp.cz
mailto:vladana.pillerova@nkp.cz
http://www.nipos-mk.cz/?cat=424


 
c. Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven 2017- podrobně viz pre-

zentace 
- Probíhá jednou za pět let, naposledy v roce 2011 
- Termín: duben (do března vyplňují knihovny statistiku - NIPOS připraví formulář, do kte-

rého budou přenesena vybraná data ze statistických výkazů 
- Analýza zařazování do tříd (nikoliv výše platů) 
Připomínky a návrhy na otázky zaslat do konce listopadu 

 
d. Dotační program Ministerstva kultury VISK- viz prezentace 

- 60 mil. Kč celkem, VISK 3 – cca 23 mil. Kč  
- Apelovat na knihovny, aby podávaly žádosti, PK - poskytovat pomoc při zpracování žá-

dostí. 
- V případě RFID je možné získat peníze jen na hardware a software, nikoliv na čipy. 
- Možnost žádat o dotaci na dataprojektory, tablety, čtečky.                   
- E-výpůjčky – možno žádat na nákup licencí pro knihovny zahajující půjčování e-knih (kni-

hovny musí mít k dispozici novější verze automatizovaných knihovních systémů, které 
umožňují integraci e-výpůjček). 

- VISK 3 – podmínky: „Změna knihovního systému na jiný systém v průběhu roku, v němž 
byla dotace na jeho pořízení či aktualizaci poskytnuta, nebude povolena. Obdržel-li žada-
tel dotaci na nákup či aktualizaci knihovního systému, nebude v následujících 5 letech 
poskytnuta dotace na přechod na jiný knihovní systém“ – podmínka může být nyní znač-
nou komplikací pro knihovny využívající program Clavius v souvislosti s avizovaným 
ukončením podpory tohoto nejvyužívanějšího programu, k obchodní politice firmy LA-
Nius a finanční náročnosti přechodu na program Tritius. Nákup dílčích modulů starého 
systému by neměl být překážkou pro nákup nového systému. Doporučuje se nákup díl-
čích modulů zahrnout do spoluúčasti. 

 
4. Novela autorského zákona  

- Novela nyní prochází schvalováním v poslanecké sněmovně – mimo vliv knihoven 
- Problematickým tématem opět paušální poplatky za kopírování 
- Problematika povinného výtisku – potřeba rozšířit také na e-povinný výtisk, periodika a 

otázky archivování webu 
 

5. Studijní pomůcky pro typové pozice, PhDr. L. Jansová, Ph.D., viz prezentace 
- Spolupráce s KK, mohou navrhnout další pomůcky 
- V testovací fázi, prozatímní adresa: http://pruzkum.osvobozena-knihovna.cz/vzdelavani/ 

 
6. Novela Knihovního zákona – PhDr. Vít Richter, viz prezentace 

- Prezentace dosud došlých návrhů, podklad připravují právníci MKP  
- 24. 10. se konala schůzka pracovní skupiny ohledně novely KZ  - návrhy viz prezentace 
- Poznámka: přidat komunitní funkce do definice regionálních funkcí 

 
7. Různé 

- 26. října slavnostní spuštění portálu CPK – doporučení seznamovat knihovny se službami 
CPK, propagovat jej ve vztahu k veřejnosti 

- V některých krajích se financují z dotace na RF kulturně-vzdělávací akce v obsluhovaných 
knihovnách (Olomoucký – okres Šumperk, Ústí n. Labem) – forma prezentace akce ostat-
ním knihovnám. 

 
Zapsala: V. Pillerová 

http://pruzkum.osvobozena-knihovna.cz/vzdelavani/

