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1. Úvod 

V roce 2014 zajišťovaly výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři knihovny pověřené výkonem 
regionálních funkcí a krajská knihovna s celkovým počtem pracovních úvazků 17,3. Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (KKFBZ), plnila a koordinovala výkon regionálních 
funkcí pro 397 zaregistrovaných základních knihoven ve Zlínském kraji tak, jak jsou definovány v § 11 
odst. 4 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Pro okres Zlín vykonávala regionální funkce KKFBZ. Na 
základě smluvního vztahu pověřila KKFBZ výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny: 

1. pro okres Kroměříž Knihovnu Kroměřížska – příspěvkovou organizaci (KK), 

2. pro okres Uherské Hradiště Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvkovou organizaci 
(KBBB), 

3. pro okres Vsetín Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK).  

Zajištění výkonu regionálních funkcí se řídí Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění 
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky a Zásadami 
zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.  

Krajská knihovna je spolu s pověřenými knihovnami garantem plnění cílů regionálních funkcí v kraji, 
jimiž jsou koordinace odborných knihovnických činností a cílená dělba práce, zachování a rozvíjení 
vazeb mezi knihovnami v jednotlivých okresech i v rámci celého Zlínského kraje, vzájemné sdílení 
informačních zdrojů a služeb, udržení odborného standardu služeb a zajištění jejich dostupnosti, 
garance průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven regionu, účelné využití vložených 
veřejných finančních prostředků a zajištění kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (jejich 
celoživotní vzdělávání). 

Výkon regionálních knihovnických služeb byl v roce 2014 zaměřen na naplňování cílů Koncepce 
rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2014-2017, z nichž byl kladen důraz 
na retrospektivní zápis knihovních fondů, zpřístupnění on-line katalogů knihoven, dokončení tvorby 
webových stránek knihoven a zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a posílení 
motivace knihovníků k jejich stálému profesnímu růstu. Významným úkolem byla pravidelná 
medializace knihoven, která se dařila také díky úspěchům knihoven kraje v krajských a hlavně 
v celostátních soutěžích Knihovna roku a Městská knihovna roku – Obecní knihovna v Horní Lidči se 
stala Knihovnou roku 2014 a MVK Vsetín získala titul Městská knihovna roku. 

Krajská a pověřené knihovny zajišťovaly pro obsluhované knihovny Zlínského kraje tyto regionální 
funkce: nákup, zpracování, distribuci výměnných souborů, metodickou a konzultační činnost, pomoc 
při zavádění nových informačních technologií, vzdělávání knihovníků, statistiku, zpracování 
knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí.  

KKFBZ přímo zajišťovala metodickou a konzultační činnost, vzdělávání knihovníků, porady, statistiku a 
další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve 
Zlínském kraji. 

Ve čtyřech okresech Zlínského kraje byl zajištěn výkon regionálních funkcí také spoluprací 
s provozovateli profesionálních knihoven. Ve smlouvách uzavřených s provozovateli profesionálních 
knihoven jsou vymezeny vybrané regionální funkce, které zajišťují jimi zřizované knihovny na základě 
objednávky knihovnických služeb pro neprofesionální knihovny. Jednalo se o tyto vybrané regionální 
funkce: zpracování statistiky, metodická a konzultační činnost, nákup knihovních fondů z prostředků 
obcí a v okresech Kroměříž a Zlín i zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí, 
pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů, případně retrospektivní zápis knihovních fondů 
neprofesionálních knihoven do elektronických databází a pomoc při tvorbě webové stránky knihovny.  



 

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 

Okres Kroměříž 

V okrese Kroměříž zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 110 zaregistrovaných 
základních knihoven a poboček těchto knihoven Knihovna Kroměřížska.  V 1. pololetí 2014 obnovila 
svou činnost pro veřejnost Obecní knihovna Velké Těšany (pobočka knihovny Bařice). Na poskytování 
regionálních služeb v regionu se podílely také tyto profesionální knihovny: Městská knihovna 
v Bystřici pod Hostýnem, Městská knihovna Holešov, Městská knihovna v Chropyni a Městská 
knihovna Morkovice. Poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních funkcí 
pro neprofesionální knihovny středisek Kroměříž, Kvasice, Koryčany, Zdounky zajišťovala Knihovna 
Kroměřížska.  

Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných knihoven 
v okrese, pomáhala zajistit kvalitu knihovnických služeb a zajistit dostupnost veřejných knihovnických 
a informačních služeb občanům kroměřížského okresu, zajišťovala informovanost neprofesionálních 
knihovníků i zřizovatelů knihoven v oboru knihovnické práce. 

V rámci projektu VISK 3 získaly pro rok 2014 dotaci knihovny: Městská knihovna Holešov, Městská 
knihovna Hulín, Městská knihovna Koryčany a Obecní knihovna v Zahnašovicích, Místní knihovna 
Přílepy, Obecní knihovna Roštění a Obecní knihovna Bořenovice.  

Do nových a větších prostor byla přestěhována Obecní knihovna Velké Těšany. Knihovna byla 
vybavena novým nábytkem. Úpravy interiéru proběhly v knihovnách obcí: Brusné, Cetechovice, 
Honětice, Lísky, Lubná, Vrbka, Rajnochovice a Zborovice. Profesionální knihovna Morkovice funguje 
od roku 2013 v náhradních prostorách, které však nejsou vyhovující (provizorní umístění knihovny je 
plánováno do roku 2016). 

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje Souborný katalog pro veřejné knihovny okresu 
Kroměříž. V roce 2014 byl do AKS Clavius REKS zapsán knihovní fond neprofesionálních knihoven – 
Osíčko, Brusné, Jankovice a Slavkov, dopsán knihovní fond knihovny Roštín v celkovém počtu 6 159 
svazků. WWW katalog zpřístupňuje v síti Internet 28 neprofesionálních knihoven. WWW stránku již 
mají všechny knihovny okresu. Devět profesionálních knihoven okresu Kroměříž pracuje v AKS 
Clavius. 

Do soutěže Nejlepší knihovna Zlínského kraje byly nominovány knihovny v Hulíně, Rajnochovicích a 
Roštění, knihovníci: Ladislav Pauk (Komárno), Eva Pešková (Holešov) a Dita Uhříková (Rajnochovice). 
Titul Knihovna roku 2014 Zlínského kraje získala Městská knihovna Hulín, kterou vede Jaroslava 
Zakravačová, a zvláštního uznání obdržela knihovnice Dita Uhříková z Obecní knihovny Rajnochovice. 

Uznání za vynikající práci obdržela p. knihovnice Dita Uhříková z Obecní knihovny Rajnochovice. 

Okres Uherské Hradiště 

V okrese Uherské Hradiště pracovalo 86 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2014 se na 
zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
knihovny: Místní knihovna Bílovice, Městská knihovna Bojkovice, Místní knihovna Ostrožská Nová 
Ves, Obecní knihovna ve Starém Hrozenkově a Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod.  

Hlavní část spolupráce s knihovnami spočívala v pomoci při revizích, aktualizaci knihovního fondu, 
pomoci při nákupu a zpracování knih, při vyřazování a při automatizaci knihovních procesů.  

Spolupráce s městskými a obecními úřady spočívá v pravidelné komunikaci a vysvětlování 
o nezastupitelné funkci knihovny v obci. Aktualizace probíhají ponejvíce v knihovnách, kde se knihy 
zapisují do systému Clavius REKS, a kde se chystají revize fondu. 

Do jiných prostor byla přestěhována knihovna v Polešovicích, rekonstruována byla knihovna 
v Kudlovicích.  



 

Knihovnický automatizovaný systém Clavius REKS modul katalogizace mají všechny knihovny regionu, 
některé obecní úřady začínají dokupovat výpůjční modul. V rámci dotačního programu MK ČR VISK 3 
požádalo šest knihoven o dotaci na výpůjční protokol, všechny grant obdržely. V současnosti probíhá 
instalace a zacvičení nového způsobu půjčování. Výpůjční protokol je tedy v provozu již ve 30 
knihovnách. V programu VISK 3 bylo celkem úspěšných devět knihoven.  

Retrokonverze byla ukončena ve všech knihovnách okresu, koncem roku byla ukončena i kontrola 
přírůstkových seznamů a vyhotovení seznamů nevložených knih.  

Nově byly zpracovány www stránky devíti knihoven: Jalubí, Polešovice, Nezdenice, Pitín, Záhorovice, 
Vápenice, Žítková, Ořechov a Osvětimany. 

Do soutěže Nejlepší knihovna Zlínského kraje byla za okres Uherské Hradiště nominována knihovna 
v Modré a v Uherském Brodě a knihovnice Z. Chodúrová (knihovna Babice) a R. Slívová (knihovna 
Šumice), ocenění získala místní knihovna v Modré a knihovnice paní Zoja Chodúrová z knihovny 
Babice. 

Každoroční setkání starostů letos hojně navštívené, proběhlo právě na Modré, setkání se setkalo 
s velkou odezvou. 

Okres Vsetín 

V okrese Vsetín pracovalo 78 obsluhovaných knihoven a v roce 2014 se na zajišťování výkonu 
regionálních služeb podílely vedle MVK Vsetín také knihovny: Obecní knihovna Horní Lideč, Základní 
knihovna Jablůnka, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a Městská knihovna Valašské Meziříčí. 

Začátkem roku byl do knihoven rozvezen nový cirkulační soubor, který je pro knihovny třetím 
v pořadí. 

V projektu VISK 3 uspělo celkem 10 obcí a knihoven. Z dotace bude hrazeno zpřístupnění katalogu 
knihovny na internetu – on-line katalog v knihovně obce Valašské Polanka, na zavedení vyšší verze 
knihovního programu a www katalogu (Verbis a Portaro) získaly dotaci Městská knihovna Rožnov pod 
Radhoštěm a MVK Vsetín. Městská knihovna Valašské Meziříčí získala prostředky na obnovu 
počítačových stanic za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele knihovny. Neprofesionální knihovny 
v obcích Velká Lhota, Poličná, Krhová, Loučka, Jarcová a Branky obdržely dotaci na editační OPAC, 
který umožní zavést v těchto knihovnách automatizovaný výpůjční systém.  

Dokončena byla retrokatalogizace v knihovnách: Leskovec, Malá Bystřice. Byly zřízeny www stránky 
pro Obecní knihovnu v Podolí. Všechny knihovny okresu Vsetín mají svoji webovou stránku. 

Knihovna v Zašové byla uzavřena od 19. 2. – 31. 5. 2014 z důvodu vystěhování knihovny ze stávajících 
prostor. Od 2. 6. 2014 bylo zahájeno půjčování v budově nového kulturního domu, knihovna je 
vybavena novým nábytkem. Knihovna Valašská Polanka se připravuje na stěhování do provizorních 
prostor před rekonstrukcí stávajících. Provozovateli knihoven byly provedeny rekonstrukce prostor 
nebo úpravy interiéru knihoven obcí: Jablůnka, Pržno, Střítež nad Bečvou, Dolní Bečva, Vigantice, 
Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Vidče, Lhota u Vsetína, Ratiboř, Poličná, Kelč a Horní Lideč. 

V březnu 2014 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů 
Soutěže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín. Hlavní kritéria hodnocení vychází ze 
statistických výsledků za rok 2013. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila Mgr. Marcela 
Šuláková z Obecní knihovny v Halenkově, v kategorii dobrovolných knihovníků Mgr. Marie Fajkusová 
z Obecní Karasovy knihovny v Hutisku – Solanci.  

Obec Kateřinice získala Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku a postoupila do 
kola celostátního, kde získala první místo a titul Vesnice roku 2014. Knihovna obce má na ocenění 
nemalou zásluhu.  

Do soutěže Nejlepší knihovna Zlínského kraje byly za okres Vsetín nominovány knihovny v Hutisku-
Solanci a v Horní Lidči, knihovnice: Radmila Novosadová (Malá Bystřice) a Alena Kozubíková (Valašská 



 

Polanka). Titul Knihovna roku 2014 Zlínského kraje získala knihovna v Horní Lidči a zvláštní uznání 
obdržela knihovnice Alena Kozubíková a Radmila Novosadová. 

V celostátní soutěži Knihovna roku 2014 v kategorii základní knihovna zvítězila Obecní knihovna Horní 
Lideč, ocenění převzala z rukou ministra kultury paní knihovnice Věra Povalačová 16. 10. 2014 
v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. Tato knihovna byla do celostátní soutěže nominována na 
základně výborných výsledků v krajské soutěži. 

Okres Zlín 

V okrese Zlín pracovalo 119 obsluhovaných knihoven a v roce 2014 se na zajišťování výkonu 
regionálních služeb podílí vedle KKFBZ také městské knihovny v Brumově-Bylnici, Fryštáku, 
Luhačovicích, Napajedlích, Otrokovicích, Slavičíně, Slušovicích, Vizovicích, Valašských Kloboukách a 
Místní lidová knihovna Štítná nad Vláří. 

Během roku 2014 byly provedeny estetické úpravy, případně stěhování, v těchto knihovnách:  
Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březnice, Doubravy, Drnovice, Halenkovice, Haluzice, Hřivínův Újezd, 
Jasenná, Karlovice, Komárov, Lipová, Loučka, Lutonina, Poteč, Spytihněv, Šanov, Šarovy, Trnava, 
Ublo, Újezd, Veselá, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vrbětice a Žlutava. 

O dotaci z programu VISK 3 na zkvalitnění a rozšíření služeb si na rok 2014 úspěšně zažádaly 
knihovny: Komárov, Oldřichovice, Provodov, Šanov a Vlachovice. Z městských knihoven dotaci využily 
knihovna měst Luhačovice, Otrokovice, Slavičín, Slušovice a Valašské Klobouky.  

Pro knihovníky okresu byla v září uspořádána Studijní cesta po knihovnách okresu Zlín. Během cesty 
byly navštíveny neprofesionální knihovny ve Veselé, v Pozlovicích, v Rudimově, ve Vlachově Lhotě 
a Vysokém Poli a dvě profesionální knihovny ve Slušovicích a Slavičíně.  

Porady pro neprofesionální knihovníky se konaly v městských knihovnách ve Valašských Kloboukách a 
Napajedlích.  

Pro starosty obcí a dobrovolné knihovníky okresu Zlín se uskutečnil tradiční seminář. Akce se 
zúčastnilo celkem 68 hostů, z toho bylo 23 starostů a 45 knihovníků. V listopadu byl uspořádán 
Seminář pro knihovníky okresu Zlín, kterého se zúčastnilo 55 hostů.  

V současné době půjčuje prostřednictvím automatizovaného knihovního systému 37 knihoven. Ve 
všech knihovnách okresu je provedena retrokonverze knihovního fondu a všechny knihovny již mají 
webovou stránku.  

Titul Knihovna roku 2014 Zlínského kraje získala za okres Zlín knihovna ve Slušovicích  a zvláštní 
uznání obdržela knihovnice Hana Stloukalová z knihovny ve Vizovicích. 

3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 

Poradenská a konzultační činnost 

 V lednu 2014 bylo provedeno a zpracováno vyúčtování finančních nákladů na regionální 
funkce za rok 2013 a předáno zřizovateli KKFBZ. Byl vytvořen Metodický pokyn KKFBZ Zásady 
účtování a evidence regionálních funkcí v roce 2014. 

 Vypracována Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 
2013 s požadovanými přílohami (tabulky s číselným vyjádřením výkonu regionálních funkcí). 
Zpráva byla předána zřizovateli KKFBZ, odeslána Národní knihovně ČR a zveřejněna na 
webových stránkách KKFBZ. 

 Byla dokončena Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 
2014-2017, kterou zpracovala KKFBZ ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje. Krajská 
koncepce navazuje na celostátní Koncepci rozvoje knihoven České republiky 2011–2015. 
Hlavním cílem koncepce je prostřednictvím zkvalitňování výkonu regionálních funkcí 
knihovnám ve Zlínském kraji dlouhodobě zvyšovat podíl lidí, kteří knihovny využívají, a tím 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/p02_koncepcerf2013_def.verze_20140418.pdf
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/p02_koncepcerf2013_def.verze_20140418.pdf


 

podpořit proces celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje obyvatel kraje. Rada Zlínského 
kraje vzala dne 5. 5. 2014 tuto koncepci na vědomí. Materiál byl vystaven na webových 
stránkách knihovny a propagován na seminářích pro knihovníky kraje. 

 Bylo provedeno vyhodnocení plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb 
(VKIS) v roce 2013, zpracována Analýza standardu VKIS za rok 2013 a zveřejněna na 
internetových stránkách KKFBZ.  

 Byla provedena kontrola výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven podle zaslaných 
písemných podkladů ve Zprávách o výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 2014. Kontroly 
výkonu a vykazování regionálních funkcí proběhly v pověřených knihovnách ve Vsetíně, 
v Uherském Hradišti a v Kroměříži. V rámci těchto kontrol byly navštíveny také knihovny obcí: 
Drslavice, Nezdenice, Záhorovice, Vlčnov, Jablůnka, Oznice, Růžďka, Morkovice, Počenice, 
Pačlavice a Prasklice. 

 Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje poskytl 118 konzultací a uskutečnil 90 
metodických návštěv v knihovnách Zlínského kraje, z toho proběhlo 39 jednání s provozovateli 
knihoven.  

 Útvar ve spolupráci s Odborem kultury Zlínského kraje KKFBZ připravil druhý ročník oceňování 
knihoven a knihovníků kraje. Cílem celé akce bylo upozornit na práci veřejných knihoven a 
jejich přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb a ocenit mimořádnou práci 
knihovníků. Soutěž se konala pod záštitou Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje pro 
oblast kultury a cestovního ruchu. Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli 
nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se 
celkem osmnáct nominací. Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou kolech. 
V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle kvantitativních ukazatelů (statistické výsledky, 
plnění standardů VKIS) a nejlepší knihovny postoupily do druhého kola. Vybrané knihovny byly 
navštíveny odbornou komisí, která hodnotila jejich vzhled, péči o knihovní fond a posuzovala 
jejich mimořádné aktivity. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 16. 10. v sídle kraje za 
účasti přestavitelů obcí, Zlínského kraje, knihoven a zástupců kulturní sféry. Ocenění obdržely 
knihovny: Městská knihovna Hulín, Místní knihovna v Modré, Obecní knihovna Horní Lideč a 
Městská knihovna ve Slušovicích. Vybrané knihovnice obdrželi zvláštní uznání za vynikající 
práci v knihovnách: Dita Uhříková z Obecní knihovny Rajnochovice, Zoja Chodúrová z Místní 
knihovny Babice, Alena Kozubíková z Obecní knihovny Valašská Polanka, Hana Stloukalová z 
Městské knihovny Josefa Čižmáře Vizovice. Radní pro kulturu dále předal cenu za celoživotní 
přínos knihovnictví, kterou letos získala dlouholetá knihovnice obce Malá Bystřice, paní 
Radmila Novosadová.    

 

  
Ocenění Městské knihovny Hulín 

 

Ocenění Místní knihovny v Modré 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/vyhodnoceni_vkis-2013_verze201406.pdf


 

  
Ocenění Obecní knihovny Horní Lideč  Ocenění Městská knihovny ve Slušovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společné foto všech oceněných  

 

 Vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se jako členka hodnotící 
komise zúčastnila krajského kola soutěže Vesnice roku organizované Svazem měst a obcí, 
Spolkem pro obnovu venkova a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Jedním 
z kritérií soutěže je hodnocení činnosti knihoven.  Diplom Knihovna roku 2014 Zlínského kraje 
získala Obecní knihovna Bohuslavice nad Vláří. Knihovna dlouhodobě velmi dobře pracuje, 
pořádá také zajímavé akce pro veřejnost. Jedná se o neprofesionální knihovnu, které v rámci 
regionálních funkcí knihoven poskytuje metodickou pomoc, výměnné soubory knihovních 
dokumentů a další standardní služby krajská knihovna. 

 



 

 
Obecní knihovna Bohuslavice nad Vláří 

 KKFBZ projednávala a připravovala se Zlínským krajem a ve spolupráci s pověřenými 
knihovnami zajištění financování výkonu regionálních funkcí v roce 2015. 

 V měsíci prosinci připravila a uzavřela s pověřenými knihovnami Smlouvy o přenesení 
regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu pro rok 2015. 

 Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se ve spolupráci s Klubem dětských 
knihoven Zlínského kraje podílel na přípravě společného projektu SKIP Velká Morava – 
Poznáváme současné české autory dětských knih (v rámci projektu se uskutečnilo osm 
autorských čtení spisovatelky Aleny Ježkové v knihovnách kraje). 

 Útvar úzce spolupracoval s Národní knihovnou, Sekcí SDRUK pro regionální funkce, Sekcí 
veřejných knihoven SKIP a dalšími knihovnami v systému knihoven ČR. 

Standard byl naplněn. 

Statistika 

 KKFBZ provedla sumarizaci 12 statistických výkazů za veřejné knihovny Zlínského kraje do 
čtyř krajských sumářů za neprofesionální knihovny, profesionální knihovny, pověřené 
knihovny a krajskou knihovnu. 

 Ze statistických dat zpracovala a vydala publikaci „Knihovny Zlínského kraje. Činnost 
a výsledky veřejných knihoven v roce 2013“. Publikaci obdržely všechny krajské knihovny 
v České republice, provozovatelé knihoven ve Zlínském kraji a členové Zastupitelstva 
Zlínského kraje.  

 Pro krajskou a pověřené knihovny zajistila KKFBZ zakoupení elektronického statistického 
programu pro sběr statistických dat za rok 2014 a pro sledování plnění standardů VKIS. 

Standard byl naplněn. 

Vzdělávání, semináře, porady 
Vzdělávání knihovníků ve Zlínském kraji v roce 2014 zajišťovala KKFBZ ve svém vzdělávacím centru. 
Uskutečnilo se 8 kurzů Informačních a komunikačních technologií (ICT), které byly financovány 
z programu MK ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků a rozpočtu KKFBZ (60 hodin, 171 
účastníků). Kromě toho byly uspořádány kurzy s knihovnickou problematikou: Současná španělsky 
psaná literatura, Novinky v katalogizaci, Arabská literatura, Nejnovější britská literatura, MARC 21 – 
základní přehled (42 hodin, 187 účastníků) a za ve spolupráci se SKIP se uskutečnil seminář 
Komunikační styly v knihovnické praxi, který byl v rámci grantu SKIP financován MK ČR (6 hodin, 41 
účastníků). Pro knihovníky kraje byly organizovány dva kurzy měkkých dovedností (11 hodin, 26 
účastníků). Každoročně pořádaný kurz knihovnického minima, který probíhal v sobotních termínech, 
absolvovalo 15 knihovníků Zlínského kraje.  

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje připravil a případně se podílel na těchto 
seminářích a odborných akcích: 

 seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje v Kroměříži (41 účastníků), 

 seminář pro starosty a knihovníky okresu Zlín (68 účastníků), 

http://issuu.com/knihovnazlin/docs/knihovny_zk_2013/1?e=2514774/8911046
http://issuu.com/knihovnazlin/docs/knihovny_zk_2013/1?e=2514774/8911046


 

 seminář pro dobrovolné knihovníky okresu Zlín (55 účastníků), 

 Aktuální trendy v oblasti školních knihoven ve spolupráci s Národním institutem pro další 
vzdělávání – seminář pro pracovníky školních knihoven (20 účastníků), 

 Aktuální trendy v současné literatuře pro děti a mládež – spolupráce při organizaci semináře, 
který organizoval KDK SKIP ČR (59 účastníků 24 účastníků), 

 24. akviziční seminář – spolupráce při organizaci semináře, který organizovalo Sdružení 
knihoven ČR (61 účastníků), 

 Valná hromada SDRUK – spolupráce při organizaci (62 účastníků), 

 Kolegium SKIP Velká Morava – spolupráce při organizaci (58 účastníků)  
 

Pro knihovny byly krajskou knihovnou dále uspořádány: 

 čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji, 

 porada metodiček krajské a pověřených knihoven (40 účastníků),  

 čtyři porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (42 účastníků),  

 pracovnice útvaru se organizačně a lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické 
minimum pro pracovníky malých knihoven. 

 

Krajský seminář v Knihovně Kroměřížska 
  

Kurz ICT  

Seminář pro starosty a knihovníky okresu Zlín  Seminář Komunikační styly v knihovnické praxi  

Standard byl naplněn – Ve standardu VKIS je stanovený počet hodin pro vzdělávání profesionálních 
knihovníků 48 hodin a pro vzdělávání neprofesionálních knihovníků 8 hodin. Krajská knihovna 
uspořádala vzdělávací akce pro knihovníky kraje v takovém rozsahu, aby mohli standard splnit. 
Všechny standardy VKIS budou vyhodnoceny v 1. čtvrtletí roku 2015 v rámci vyhodnocení plnění 
standardů VKIS.   

 



 

 Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění ve Zlínském kraji 

Poradenská a konzultační činnost 

 Standard je zaměřen na řešení knihovnické problematiky, legislativy, umístění a vybavení 
knihoven, budování knihovního fondu, aktualizace a revize knihovního fondu, pomoc při 
zpracování grantů, konzultace v oblasti elektronických služeb knihoven apod. Standard 
zásadně ovlivňuje úroveň a dostupnost knihovnických a informačních služeb a je velmi 
žádaný nejen knihovníky, ale i provozovateli knihoven.  

 Oproti předchozímu roku byly počty akcí téměř stejné, poklesl počet jednání se zřizovateli 
knihoven. V příštím roce metodici plánují jednání s nově zvolenými zřizovateli knihoven.  

 

Poradenství 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ*  

  počet poskytnutých konzultací 1 922 1 935 242 514 544 635 

  počet metodických návštěv 1 038 1 051 346 200 297 208 

celkem akcí 2 960 2 986 588 714 841 843 

z toho jednání se zástupci obcí 516 404 111 64 101 128 

*okresní i krajská funkce KKFBZ 

Standard: metodická návštěva minimálně 1x ročně v každé obsluhované knihovně v kraji. 
Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn. 

Statistika knihovnických činností 

Krajská, pověřené a další profesionální knihovny zpracovaly 324 statistických výkazů a sumářů KULT 
V 12.01 za rok 2011.  

Další statistické výkazy, které slouží ke kontrole činnosti knihoven, byly zpracovány v průběhu roku. 
Statistické výsledky byly využity také jako podklad pro zpracovávání výkonů knihoven z hlediska 
standardů VKIS. 

Standard: 1x ročně výkazy, průběžné využití. 
Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn. 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

Krajská a pověřené knihovny připravují v rámci regionálních funkcí (dále RF) vzdělávací akce pro 
knihovníky Zlínského kraje. Krajská knihovna dále zajišťuje vzdělávání knihovníků ve Zlínském kraji 
prostřednictvím vzdělávacího centra – připravené akce jsou financovány jednak z programu MK ČR 
VISK 2 a jednak z vlastních zdrojů KKFBZ.  

V roce 2014 se uskutečnilo v kraji celkem 65 vzdělávacích akcí, což je o 1 akci více než v loňském roce. 
Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou 
účastnilo 25 knihovníků. Průměrně trvala jedna vzdělávací akce 4,5 hodiny. 

KKFBZ uspořádala pro knihovníky kraje a okresu Zlín 26 vzdělávacích akcí, z toho 14 v rámci 
regionálních funkcí – viz výše.  

Pověřené knihovny uspořádaly 39 vzdělávacích akcí pro knihovníky. Akce byly zaměřeny na tato 
témata: Databanka vzdělávacích programů KJM, práce s dětským čtenářem, elektronické knihy, 
knihovnická terminologie, projekt „Česká knihovna“, dotazníkové šetření, současná slovenská 
literatura, španělsky psaná literatura, arabská literatura, nejnovější britská literatura, knihovny 



 

v Rakousku, databáze regionálních osobností, regionální periodika Vsetínska, informační vzdělávání 
uživatelů, novinky v katalogizaci, komunikační styly v knihovnické praxi, týmová spolupráce 
v prostředí knihoven, psychohygiena pro knihovníky a další témata.  

Krajského semináře, který pořádala KKFBZ v Knihovně Kroměřížska, se zúčastnilo 41 knihovníků 
Zlínského kraje. Na semináři zazněly příspěvky: České děti jako čtenáři v roce 2013 (PhDr. Vít Richter, 
Národní knihovna ČR),  Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 (Ing. Jana Tomancová, KKFBZ), 
Informační služby budoucnosti a role knihoven (Doc. Richard Papík, ÚISK, Univerzita Karlova v Praze).  

V kraji probíhají rovněž semináře zaměřené primárně na dobrovolné knihovníky, někdy jsou přizvání 
i starostové těchto knihoven.  

 Setkání zřizovatelů a knihovníků neprofesionálních knihoven v  Kroměříži a v Holešově 

 Setkání starostů a knihovníků okresu Uherské Hradiště v Modré 

 Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín  

 Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín  

Obsahem seminářů byla tato témata: statistické výsledky roku 2013, plnění standardů VKIS, nové 
interiéry knihoven, současná česká literatura pro děti a mládež, Quo vadis knihovno a za kolik?, 
oceňování knihoven, role obecních knihoven v souvislosti s novou koncepcí a další aktuální témata. 
 

Vzdělávání 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ*  

  počet obsloužených knihoven 332 303 78 43 32 150 

  počet všech vzdělávacích akcí 64 65 14 13 12 26 

z toho: počet akcí v rámci RF 33 43 11 13 5 14 

  počet všech účastníků 1 177 1 634 193 297 285 859 

z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 646 891 121 197 125 448 

  počet všech vyučovacích hodin 266 290 44 34 56 156 

z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 101 146 27 34 9 76 

*okresní i krajská funkce KKFB 

Porady byly připraveny jednak KKFBZ a pověřenými knihovnami pro své profesionální knihovníky 
a jednak profesionálními knihovnami pro knihovníky neprofesionálních knihoven. 

Standard:  4x ročně porada ředitelů/pracovníků pověřených knihoven 
   2x ročně porady knihovníků profesionálních obsluhovaných knihoven. 
 

Porady 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK KKFBZ* 

  počet obsloužených knihoven 78 78 12 16 22 28 

  počet akcí 29 30 8 6 5 11 

  počet účastníků 329 355 80 82 85 108 

*okresní i krajská funkce KKFB 

 
Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn: 

 počtem pořádaných seminářů a porad obsluhovaných knihoven, 



 

 standardem stanovený počet hodin pro vzdělávání profesionálních knihovníků (48) 
a neprofesionálních knihovníků (8) bude vyhodnocen v rámci vyhodnocení plnění standardů 
VKIS v 1. čtvrtletí roku 2015. 

 nabídka kurzů a seminářů pověřených knihoven v součinnosti s nabídkou krajské knihovny 
byla dostatečná a umožnila knihovníkům standardem stanovený počet hodin splnit.  

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

Standard je zaměřen na ochranu knihovního fondu. Revize probíhaly podle stanoveného pětiletého 
plánu. Aktualizace knihovních fondů zahrnuje několik nezbytných činností, které si vyžadují mnoho 
hodin práce jako např. probírku knihovního fondu po obsahové stránce, zápis staršího knihovního 
fondu do databáze, vyřazovaní knihovních jednotek, přebalování, značení abecední i znaky MDT 
apod. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních 
fondů 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

počet revidovaných knihovních jednotek  163 829 205 732 40 113 86 199 31 437 47 983 

počet revidovaných knihoven 59 64 17 20 8 19 

počet aktualizovaných k. j.  112 756 133 750 25 619 27 500 54 135 26 496 

počet aktualizovaných knihoven 129 120 13 7 23 77 

počet vyřazených knihovních jednotek 23 037 25 328 5 238 7 857 6 881 5 352 

počet knihoven  80 95 21 27 17 30 

Standard: revize 1x za 5 let – na vyžádání. 
Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn.  

Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí 

Po dohodě s provozovateli obsluhovaných knihoven provádí nákup knih pověřené knihovny 
v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb knihovníci profesionálních knihoven, 
ale v několika případech si provozovatelé a knihovníci obsluhovaných knihoven provádí nákup knih 
sami.  

Zpracování knihovního fondu zakoupeného z prostředků obcí provádí pověřené knihovny v Uherském 
Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb další profesionální knihovny. 
 

Nákup a zpracování KF z prostředků obcí 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

Nákup 

počet obsloužených 
knihoven 121 122 12 55 36 19 

počet nakoupených 
knihovních jednotek 10 644 9 842 621 6 782 1 677 762 

Zpracování  

počet obsloužených 
knihoven 257 259 69 68 47 75 

počet zpracovaných 
knihovních jednotek 25 523 24 956 3 962 9 839 4 086 7 069 

Standard: dodání zpracovaných knihovních fondů pověřenou knihovnou minimálně 1x za čtvrtletí. 
Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn. 

Výměnný fond 
Výměnný fond (VF) je budován z finančních prostředků Zlínského kraje a je součástí knihovních fondů 
krajské a pověřených knihoven. Na nákup VF byla stanovena minimální suma ve výši minimálně 18 % 
z celkové finanční částky na výkon regionálních funkcí v jednotlivých okresech. Vynaložené finanční 



 

prostředky na VF v roce 2014 byly 1 792 342 Kč a tvořily 18,7 % z celkové částky (KK – 18 %, KBBB – 
18 %, MVK – 18 %, KKFBZ – 26 %). Úbytek VF byl 3 454 knihovních jednotek. 
 

Výměnný fond 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

stav VF 31. 12. 2014 130 811 137 638 35 111 40 638 24 278 37 611 

roční přírůstek VF 10 882 10 282 2 271 2 330 2 450 3 231 

roční úbytek VF 1 110 3 454 1 652 1 638 126 38 

Cirkulace výměnného fondu 

Ve všech okresech probíhá cirkulace výměnných souborů podle standardu. V okresech Kroměříž a 
Uherské Hradiště mají knihovníci možnost vybírat si sami další knihy do výměnných souborů 
z výměnného fondu uskladněného v pověřených knihovnách. Počet svazků v takto vytvořených 
výměnných souborech je různý podle potřeby a požadavků obsluhované knihovny.  

Knihovna Kroměřížska nabízí tematické soubory knih, soubory jsou rozšířeny o druh literatury, která 
v knihovně chybí a je čtenáři žádána. Ve výměnném fondu byl navýšen počet titulů doporučené 
školní četby. 

V okresu Uherské Hradiště si výměnné soubory knihovníci buď vybírají sami, nebo jsou připravovány 
profesionálními knihovnami, které plní regionální funkce. Ostatní soubory chystá pracovník 
regionálního útvaru KBBB.  

MVK Vsetín vytvořila nové cirkulační soubory, které jsou pro knihovny třetí v pořadí. V knihovnách 
okresu cirkulují také výměnné soubory sestavené z mluveného slova na CD nosičích.  

KKFBZ nabízí kromě jarního a podzimního souboru také letní výměnný soubor. Audioknihy nabízí 
podzimní výměnný soubor. Jarní výměnné soubory, které obsahovaly 11 455 knih, byly svezeny do 
krajské knihovny, byla provedena aktualizace těchto knih a seřazení. Je v plánu využít těchto knih ke 
tvorbě speciálních výměnných fondů poskytovaných knihovnám na přání. 

Cirkulace VF 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 344 349 102 78 71 98 

  počet expedovaných souborů 1 092 1 141 440 217 228 256 

  počet svazků v souborech 72 925 78 073 18 755 14 424 21 684 23 210 

V roce 2014 bylo vyexpedováno o 49 souborů více než roce 2013, soubory celkově obsahovaly více 
svazků (o 5 148 více). 

Standard: minimálně 2x ročně 1 soubor s minimálně 30 svazky / pro příští rok dle nového 
metodického pokynu minimálně 2x ročně 1 soubor s minimálně 60 svazky 

Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn. 

Servis automatizovaného knihovního systému 

Standard zahrnuje servis software, instalaci a údržbu knihovnických programů, generování 
a aktualizaci souborných katalogů, servis programu pro evidenci knihovních fondů a pro evidenci a 
cirkulaci výměnného fondu aj. 

Servis výpočetní techniky 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 125 208 28 76 66 38 

  počet akcí 254 258 22 134 60 42 

Standard: průběžně. 



 

Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn. 

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 

Standard zajišťuje v rámci výkonu regionálních funkcí především rozvoz výměnných souborů, cesty na 
metodické návštěvy a servis výpočetní techniky. 

Doprava v rámci výkonu RF 

2013 2014 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 352 335 97 87 78 73 

  počet ujetých km 21 357 18 667 5 759 4 398 5 571 2 939 

Stav elektronických služeb 

KKFBZ a pověřené knihovny se postupně snaží, aby všechny knihovny kraji měly provedenu 
retrokonverzi fondu, aby knihovny měly alespoň jednoduchou webovou stránku. Knihovny, které již 
mají svůj knihovní fond v elektronické podobě, mají webovou stránku a příslušný software, umísťují 
na web odkaz na svůj on-line katalog knih. 

  
Počet knihoven, které splňují k 

31. 12. 2013 
Počet knihoven, které splňují k 

31. 12. 2014 

Kompletní retrokonverze fondu 189 201 

Webová stránka knihovny 248 251 

Elektronický katalog na internetu 196 203 
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V roce 2014 přibylo 12 knihoven, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu. Retrokonverzi 
knihovního fondu má provedenu celkem 75 % obsluhovaných knihoven kraje. Byly vytvořeny tři 
úplně nové webové stránky knihoven. Na webových stránkách obecních knihoven přibylo sedm on-
line katalogů.  

Během roku 2014 se stav elektronických služeb obecních knihoven výrazně zlepšil. Všechny knihovny 
kraje mají informace na webu. Stále zůstává hlavním úkolem pokračování v retrokonverzi knihovních 
fondů a práce při aktualizaci a zlepšení webových stránek knihoven. 

4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 

Na základě žádosti KKFBZ u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu regionálních 
funkcí, byla pro krajskou a tři pověřené knihovny pro rok 2014 v rozpočtu Zlínského kraje schválena 
částka 9 595 000 Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji. Oproti roku 2013 byla 
celková částka nižší o 50 000 Kč vzhledem ke snížení rozpočtu krajské knihovny. 

Rozpočet přidělených financí na RF ve Zlínském kraji v roce 2014 

Příjemce Částka 

KKFBZ Zlín 2 795 000     

KK Kroměříž 2 225 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 325 000 

MVK Vsetín 2 250 000 

Zlínský kraj celkem 9 595 000 

Regionální funkce personálně zajišťovali pracovníci KKFBZ (4,15), KK (4,35), KBBB (4,8) a MVK (4,0) na 
celkem 17,3 úvazku a na smluvním základě a na základě objednávky knihovnických služeb se na této 
činnosti podíleli další pracovníci profesionálních knihoven Zlínského kraje. 

Krajská a pověřené knihovny část finančního příspěvku od Zlínského kraje využily pro přímou úhradu 
výše jmenovaných služeb. Byly uzavřeny smlouvy jednak o přijetí poskytovaných regionálních 
funkcích krajskou a pověřenou knihovnou, jednak o poskytování regionálních služeb v rámci 
regionálních funkcí obsluhovaným základním knihovnám, jejichž rozsah byl přesně specifikován 
v objednávce služeb. Poskytnuté regionální funkce byly jako služby vykázány v hodinové sazbě 
(145 Kč na hodinu – mzdové náklady, pojištění, režijní náklady) a čtvrtletně propláceny 
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provozovatelům knihoven fakturou. Na základě objednávky knihovnických služeb bylo v roce 2014 
odpracováno 8 776 hodin (o 46 hodin více než v roce 2013) v celkové částce 1 272 520 Kč. 

Okres Kroměříž 

Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty pro 
rok 2014 finanční prostředky v celkové výši 2 225 000 Kč. 

Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla vyčerpána v souladu se 
smlouvou o poskytnutí dotace, s rozpočtem a metodickým pokynem krajské knihovny. 

Materiálové náklady zahrnovaly především nákupy knihovního fondu do výměnných souborů, což 
představovalo 18 % z celkového objemu finančních prostředků dotace. Ostatní materiálové náklady 
tvořil materiál ke zpracování knihovního fondu (obalová fólie, knižní a katalogizační lístky aj.), běžný 
kancelářský a spotřební materiál pro oddělení regionálních funkcí (např. tonery do tiskáren, 
xerografický papír aj.) a předplatné časopisu Čtenář. 

Náklady na pohonné hmoty byly měsíčně vyčísleny podle počtu ujetých kilometrů pro zajištění 
výkonu regionálních funkcí z celkového počtu ujetých kilometrů. Služební vozidlo se používalo 
především pro rozvoz výměnných souborů do knihoven regionu, v menší míře také na metodické 
návštěvy. 

Náklady na energie byly stanoveny výpočtem podle počtu m2 užívané plochy ve vztahu k zajištění 
výkonu regionálních funkcí.  

V položce opravy a udržování byly pouze náklady na údržbu služebního vozidla stanoveny jako 
poměrné podle počtu ujetých kilometrů pro výkon regionálních funkcí.  

Nákup knihovnických služeb představuje nejvyšší objem v celkových nákladech vynaložených na 
služby. Odborné knihovnické práce prováděly knihovnice profesionálních knihoven ve čtyřech 
střediscích na základě objednávky u zřizovatelů těchto knihoven. Tímto způsobem bylo uhrazeno 
celkem 1 200 hodin odborných služeb, tj. metodická a konzultační činnost, nákup a zpracování 
knihovního fondu z finančních prostředků obcí, zpracování statistiky, pomoc při revizi a aktualizaci 
knihovních fondů. Dalšími náklady v položce služeb jsou náklady na poštovné a telekomunikační 
služby. 

Osobní náklady – platy zaměstnanců zajištující regionální funkce včetně zdravotního a sociálního 
pojištění – jsou náklady na zaměstnance v ročním průměrném přepočteném stavu 4,35. Z tohoto 
počtu jsou 3,625 úvazky na knihovnické práce a 0,725 úvazky na zajištění ekonomiky, zajištění 
dopravy, údržby a servisu v oblasti IT.  

U OON byly uzavřeny tři dohody o provedení práce na odborné semináře a přednášky určené 
knihovníkům místních a obecních knihoven. 

Jiné sociální pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání. 

Zákonné sociální náklady tvoří 1 % odvodu základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb 
z vyplacených mezd, příspěvky na stravování pro zaměstnance v oddělení regionálních funkcí a 
náklady na jejich vzdělávání a odborný rozvoj. 

Ostatní provozní náklady zahrnovaly nákup tiskárny Samsung a nákup čtyř licencí knihovního systému 
Clavius. 

Okres Uherské Hradiště 

Z dotace na regionální funkce pro okres Uherské Hradiště ve výši 2 325 000 Kč byly čerpány 
prostředky podle rozpočtu na rok 2014. Dotace byla vyčerpána v plné výši a v souladu se smlouvou 
o poskytnutí dotace a metodickým pokynem krajské knihovny. 



 

Materiálové náklady z dotace byly rozpočtovány na nákup výměnného fondu, jeho následné 
zpracování, kancelářské potřeby, obalový a ostatní materiál potřebný k zajištění regionálních funkcí. 
Náklady na výměnný fond činily 418 701 Kč, což představovalo 18 % z celkové výše dotace. V roce 
2014 bylo nakoupeno pro výměnný fond 2 278 svazků. 

V roce 2014 bylo nakoupeno pro knihovny regionu 6 782 svazků. Z prostředků dotace byl zajištěn 
jejich nákup a odborné zpracování. Pro knihovny byly nakoupeny knihy z prostředků obcí v celkové 
hodnotě 1 164 879 Kč.  

Cestovné bylo vyplaceno pracovníkům knihovny, kteří zajišťovali regionální služby. 

Do nákladového účtu ostatní služby byly zahrnuty náklady aktualizaci programu, tisk knižních lístků, 
renovaci tonerů apod. Dále zde byly zahrnuty částečné náklady na telefony pracovníků zajišťujících 
RF a poštovné. Byly hrazeny náklady na školení pro knihovníky a pronájem sálu při setkání starostů a 
knihovníků regionu. 

Na základě objednávek knihovnických služeb bylo odpracováno 631 hodin a výše nákladů dosáhla 
91 495 Kč.  Z úspory v hodnotě 3 768 Kč byl pořízeny dokumenty do výměnného fondu.  

Na zajišťování regionálních funkcí se podíleli pracovníci pěti profesionálních knihoven na základě 
smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb. 

V roce 2014 zajišťovalo výkon regionálních funkcí 4,8 přepočtených pracovníků.  

Okres Vsetín 

Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty pro rok 2014 
finanční prostředky v celkové výši 2 250 000 Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši a v souladu se 
smlouvou o poskytnutí dotace, s rozpočtem a metodickým pokynem krajské knihovny. 
Do materiálových nákladů je zahrnut nákup výměnného fondu, spotřeba pohonných hmot služebního 
auta používaného pro regionální funkce, kancelářský materiál, obalový materiál, materiál k PC, 
tiskopisy, samolepky na čárové kódy a pracovní materiál. Celková částka na nákup knihovního fondu 
pro výměnné soubory činila 18 % z celkové dotace. 

Do položky cestovné byly zařazeny náklady na metodické návštěvy, pomoc s aktualizací a revizemi 
knihovních fondů, jednání na obecních úřadech, školení a semináře. 

Do položky služby byly zahrnuty především náklady na nákup knihovnických služeb na základě 
objednávek (370 040, tj. 2 552 hodin), dále servis AKS, telefony, internet, poštovné a ostatní služby. 

Z dotace na regionální funkce pro okres Vsetín byly uhrazeny náklady na čtyři pracovní úvazky 
pracovníků MVK (mzdy, zákonné sociální pojištění, sociální náklady), kteří se věnovali těmto 
činnostem: metodika, katalogizace a tvorba cirkulačních souborů, poradenství, konzultace, granty, 
statistiky, porady, semináře, vzdělávání, plány, rozbory, pomoc při revizích, vedení střediska Vsetín, 
servis automatizovaného knihovního systému a výpočetní techniky, internet, rozvoz výměnných 
souborů, katalogizace knih a dalších dokumentů zakoupených z prostředků obcí, vedení odděleného 
účetnictví dotace na regionální funkce. 

Okres Zlín 

Z rozpočtu KKFBZ na výkon regionálních funkcí – 2 795 000 Kč – jsou účtovány náklady na personální 
zabezpečení krajských regionálních funkcí (krajský metodik) a na regionální funkce pro okres Zlín 
(poradenství, konzultace, vzdělávání, koordinační činnost, statistika, ekonomika, nákup a zpracování 
výměnného fondu) a malý úvazek ekonomky a řidiče včetně zákonného pojištění. Osobní náklady 
jsou náklady na zaměstnance v přepočteném stavu 4,15. Finanční prostředky byly čerpány v souladu 
s rozpočtem a metodickým pokynem krajské knihovny. 

Do materiálových nákladů je zahrnuto: kancelářské potřeby a materiál, obalový materiál na knihy, 
spotřeba pohonných hmot služebního auta, používaného pro regionální funkce. Nejvyšší položkou 
z těchto nákladů jsou náklady na nákup výměnného fondu ve výši ve výši 567 237 Kč (20,3% 



 

z celkového rozpočtu na regionální funkce pro rok 2014). V položce služby byly zahrnuty software pro 
statistiku, telefonní poplatky, poštovné, cestovné pracovnic zajišťujících výkon regionálních funkcí, 
pojištění, náklady na vydání publikace o činnosti a výsledcích veřejných knihoven ve Zlínském kraji a 
náklady na služby lektorů pro semináře pracovníků knihoven Zlínského kraje.  

Do položky nákup knihovnických služeb byly zařazeny nákup těchto služeb: metodická a konzultační 
činnost, nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí, pomoc při revizi a aktualizaci 
knihovního fondu, statistika. Tyto služby vykonaly pracovnice profesionálních knihoven na základě 
objednávky a byly proplaceny fakturou. Na základě objednávky bylo odpracováno 4 393 hodin 
v celkové výši 636 985 Kč.  

Celkový rozpočet nebyl překročen. Veškeré dokumenty, materiály i účetní doklady vztahující se 
k čerpání uvedené dotace jsou k nahlédnutí v účetních dokladech (agendě) KKFBZ. 

5. Celkové zhodnocení  

Tato zpráva je zpracována v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR k zajištění 
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR. Údaje v ní jsou převzaty 
ze zpráv a výkazů o výkonu regionálních funkcí v roce 2014 krajské a pověřených knihoven Zlínského 
kraje.  

Krajská knihovna a pověřené knihovny vykonávaly regionální služby pro obsluhované knihovny 
Zlínského kraje v souladu se standardy regionálních funkcí knihoven, tyto služby knihovny 
přizpůsobily potřebám jednotlivých regionů.  

Provozovatelé knihoven kraje využívali metodickou pomoc při řešení knihovnické problematiky, jako 
jsou umístění knihoven, stavění knihovního fondu, vypracování žádostí o finanční dotace, revize 
knihovních fondů, nákup a zpracování knihovního fondu, pomoc při tvorbě webových stránek 
knihoven, automatizaci provozu knihovny a další. Na konci roku 2014 mají všechny knihovny 
webovou stránku, 203 knihoven kraje má nově na webových stránkách umístěn svůj elektronický 
katalog. V souvislosti s postupnou automatizací knihoven je malými knihovnami stále velmi žádaná 
služba servisu výpočetní techniky. 

Významnou službou pro knihovny byl opět nákup, zpracování a cirkulace výměnných souborů knih. 
Bohužel, v některých malých knihovnách byl výměnný soubor jediným významným zdrojem nových 
knih, protože jejich provozovatelé neměli dostatek finančních prostředků na jejich nákup.  

V roce 2014 byl kladen větší důraz na vzdělávání pracovníků knihoven. Nabídka vzdělávacích akcí byla 
v souladu se standardem, celkový počet účastníků akcí v rámci regionálních funkcí se zvýšil o 245.  

Na výkonu regionálních funkcí krajská knihovna spolupracovala s knihovnami pověřenými, 
profesionálními a také s provozovateli knihoven ve Zlínském kraji, tato spolupráce se i v roce 2014 
opět osvědčila. Standardy a cíle regionálních funkcí se podařilo v roce 2014 naplnit.  

 
Zlín, 27. 2. 2015  
 
 
 
PhDr. Zdeňka Friedlová  
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 
příspěvkové organizace 

Zpracovala: Ing. Jana Tomancová 

Přílohy: dle obsahu 
  



 

 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí – Zlínský kraj  2014 

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 17,3 

4 Počet obsluhovaných knihoven 397 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 370 

7   počet poskytnutých konzultací 1 935 

8   počet metodických návštěv 1 051 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 398 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 324 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 303 

14   počet všech vzdělávacích akcí 65 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 43 

16   počet všech účastníků 1634 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 891 

18   počet všech vyučovacích hodin 290 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 146 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 78 

22   počet akcí 30 

23   počet účastníků 355 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 167 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  205 732 

27   počet revidovaných knihoven 64 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 122 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 9 842 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 259 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 24 956 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2014 137 638 

36   roční přírůstek VF 10 282 

37   roční úbytek výměnného fondu 3 454 

38   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 10 230 

39   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

40   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 52 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 349 

43   počet expedovaných souborů 1 141 

44   počet svazků v souborech 78 073 

45 Servis výpočetní techniky   
46   počet obsloužených knihoven 208 

47   počet akcí 258 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 335 

50   počet ujetých km 18 667 



 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

  (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2014 

51 Kraj Zlínský   

52 Název knihovny   

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 318 912 

54  z toho : nákup knihovního fondu 1 225 106 

55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 27 649 

56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 7 367 

57 Cestovné (číslo účtu 512) 30 623 

58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 681 650 

59  z toho : doprava 0 

60  z toho : servis AKS 8 784 

61  z toho : nákup licence na el. zdroje 0 

62  z toho : nákup knihovnických služeb 635 535 

63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 3 414 214 

64  z toho : platy zaměstnanců 3 410 987 

65  z toho : ostatní osobní náklady 3 227 

66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 161 821 

67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 126 966 

68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0 

69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 30 799 

70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 6 800 000 

71 Investiční náklady 0 

72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 6 800 000 

73     

74 Přidělená dotace (krajská)  6 800 000 

75 Vráceno  0 

      

      

      

      

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)   

81 Náklady za rok 2014 

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 585 921 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  567 237 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 1 087 335 

85  z toho : platy zaměstnanců 1 067 598 

86  z toho: ostatní osobní náklady 18 340 

87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 363 291 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 758 453 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 2 795 000 

90 Investiční náklady 0 

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 2 795 000 

   92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  1 548 354 



 

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 1 244 894 

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)  303 460 

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 0 

95 (mimo prostředky určené na RF)**  0 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014 0 

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0 

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0 

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 0 

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  0 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  0 

 


