
ZÁPIS

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 12. 3. 2014

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Přítomni: J. Kapustová, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, V. Urbanová, V. Warzelová,

Mgr. V. Zbíralová, H. Zvoníčková

PhDr. Z. Friedlová, PhDr. Z. Svobodová, Mgr. V. Takácsová, Ing. J. Tomancová

Omluvena: J. Dorňáková, Mgr. G. Klabačková, Mgr. B. Krejcárková, J. Surovcová

Zahájení, PhDr. Z. Friedlová

- Akce v rámci Března – měsíce čtenářů – Jarní výtvarná dílna, ankety, přihlášení dětí do 10 let 

zdarma, pokud je alespoň jeden z rodičů čtenářem knihovny… 

- Další akce: Proměny továrního areálu firmy Baťa (20. 3.), Literární jaro (22.–25. 4.) 

https://www.facebook.com/literarnijaro

- MVS: zvyšuje se počet větších knihoven, které chtějí za MVS platit. Např. v Olomouci a v 

Kladně poštovné dosahuje až 200 tisíc Kč za rok. Faktura za proplacení by se měla posílat 

častěji než 1x za rok (nejlépe čtvrtletně, minimálně pololetně). Snahou je, aby MVS byla 

v daném regionu zdarma, proto je třeba objednávat prvotně u krajské knihovny. Výhodou je 

osobní převzetí, kdy se nemusí platit poštovné.

- Prosba o zaslání informace, kolik stálo městské knihovny poštovné za MVS za rok 2013 

(Z. Svobodové).

- Centrální portál knihoven: momentálně se řeší, jak zorganizovat výběrové řízení. 

- VISK3: letos nedočerpány všechny finance. MK ČR ve spolupráci s NK v nejbližší době 

rozhodnou, kam je nasměrovat.

Výsledky statistiky za rok 2013, PhDr. Z. Svobodová

- V okrese Zlín žilo v roce 2013 podle podkladů ze zaslaných statistických výkazů 

191 354 obyvatel, což je o 401 více než v roce 2012. 

- V knihovnách okresu Zlín se v loňském roce zaregistrovalo o celkem 661 uživatelů méně než 

v roce 2012. Celkový počet registrovaných čtenářů byl 30 816, z toho bylo 8 331 čtenářů do 

15 let. V profesionálních knihovnách stoupl počet registrovaných čtenářů o 14 na celkových 

11 840; o 8 klesl počet registrovaných čtenářů do 15 let na celkových 3 864. 

V neprofesionálních knihovnách klesl počet čtenářů o 181 na 5 547; o 173 klesl počet 

registrovaných čtenářů do 15 let na celkových 2 039. Počet registrovaných čtenářů v krajské 

knihovně loni klesl o 494, z toho ubylo 46 čtenářů do 15 let. Do krajské knihovny chodilo 

13 429 zaregistrovaných čtenářů (2 428 čtenářů do 15 let). 



Okres Zlín 2012 2013 rozdíl 2012/2013

Návštěvníci celkem 1 106 001 1 249 772 143 771

Návštěvníci fyzičtí 555 335 536 076 -19 259

Z toho návštěvníci internetu (v knihovně) 53 167 56 386 3 219

Návštěvníci on-line služeb 550 666 713 696 163 030

Počet návštěv webové stránky knihovny 648 026 710 853 62 827

- V profesionálních knihovnách okresu bylo celkem 320 541 návštěvníků (o 23 646 více než 

v roce 2012), fyzických 208 608 (o 16 983 více než v roce 2012), studovny a půjčovny 

navštívilo 161 994 uživatelů, tedy o 10 183 více než v roce 2012, internet využilo 24 657 (o 4 

750 více než v roce 2012), kulturní akce, kterých bylo 898, navštívilo 21 904 návštěvníků (o 2 

217 více než v roce 2012). V profesionálních knihovnách se v roce 2013 konalo 15 

vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo 53 uživatelů. On-line služby využilo 111 933 

návštěvníků (o 6 663 více než v roce 2012).  

- V neprofesionálních knihovnách bylo 108 762 návštěvníků (o 15 933 více než v roce 2012), 

fyzických 58 741 (o 165 více než v roce 2012), studovny a půjčovny navštívilo 42 675 

uživatelů, tedy o 1 221 méně než v roce 2012, internet využilo 7 562 návštěvníků (o 366 více 

než v roce 2012), kulturní akce navštívilo 8 322 návštěvníků (o 838 více než v roce 2012). 

V neprofesionálních knihovnách se v roce 2013 konalo 29 vzdělávacích akcí, kterých se 

zúčastnilo 182 návštěvníků. On-line služby využilo 50 021 návštěvníků (o 15 768 více než 

v roce 2012). Neprofesionální knihovny uspořádaly v roce 2013 o 28 kulturních akcí více než 

v roce 2012 (celkem 301).

- Návštěva webových stránek zaznamenala ve zlínském okrese oproti roku 2012 nárůst. 

Zatímco v roce 2012 navštívilo stránky 648 026 návštěvníků, v roce 2013 zavítalo na webové 

stránky 710 853 návštěvníků, což je 62 827 více. Největší nárůst návštěvnosti zaregistrovaly 

neprofesionální knihovny, o 87 266 na celkových 254 032; u profesionálních knihoven byl 

nárůst o 576 na 160 803. Dvojnásobně se zvýšil počet vstupů do on-line katalogů knihoven, 

a to o 478 397 na celkový počet 970 273.

- Knihovny zlínského okresu dosáhly celkem 1 975 463 výpůjček (o 161 191 méně než v roce 

2012), z toho bylo 263 829 výpůjček periodik (o 45 068 méně) a 896 795 prolongací (o 63 021 

méně). V profesionálních knihovnách došlo ke snížení výpůjček o 12 482 (celkem 547 456 

výpůjček), v neprofesionálních knihovnách o 5 701 (celkem 143 333 výpůjček). Pokles 

výpůjček v profesionálních knihovnách byl zaznamenán u všech typů výpůjček, vyjma 

periodik, u kterých počet výpůjček stoupl o 6 096. U neprofesionálních knihoven nedošlo 

k poklesu pouze u beletrie pro dětské čtenáře, která zaznamenala nárůst o 3 643.

- Přírůstek: 35 621 svazků knih a dalších druhů dokumentů. Úbytek: 12 814 svazků.

- Do 256 výměnných souborů bylo zařazeno celkem 20 483 knihovních jednotek.

- Celkové náklady na pořízení knihovního fondu v okrese Zlín činily 5 706 161 Kč (o 42 047 Kč 

méně než v roce 2012). U profesionálních a neprofesionálních knihoven došlo k navýšení 



nákladů na pořízení knihovního fondu (o 47 760 Kč, respektive o 7 538 Kč). Náklady na 

pořízení periodik klesly celkem o 47 575 Kč. Pokles zaznamenaly neprofesionální knihovny 

o 5 189 Kč na celkem 85 067 Kč a krajská knihovna o 60 495 Kč na celkem 279 986 Kč. 

Profesionální knihovny daly na pořízení periodik o 18 109 Kč více než v roce 2012, tj. celkem 

251 180 Kč. Celková suma na pořízení periodik byla 616 233 Kč.

- Statistické grafy viz příloha 1.

- Plnění standardů viz příloha 2.

- Vzdělávání: 19 neprofesionálních a 1 profesionální knihovna splnila standard vzdělávání (48 

hodin pro knihovníky profesionálních knihoven a 8 hodin za rok pro knihovníky obecních 

knihoven). 

- Plán vzdělávacích kurzů na rok 2014 viz příloha 3.

Občanský zákoník a knihovny, Ing. J. Tomancová

- Informace ze školení k novému občanskému zákoníku (MZK Brno, 11. 3. 2014):

- Nový občasný zákoník (OZ) nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Obsahuje 3081 paragrafů.

- v souvislosti s novým OZ byly k 1. 1. 2014 zrušeny některé zákony (zákon o rodině, obchodní 

zákoník a spoustu dalších předpisů). Mimo jiné byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Veškerá bezúplatná nabytí majetku, 

tedy i předmětů darovaných do sbírek muzeí (pravděpodobně i knihoven), nyní podléhají 

režimu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 344/2013 Sb. Nebyl to 

úmysl, jedná se spíše o nedorozumění. Proto se doporučuje zápis darů do knihovního fondu 

pozastavit, protože by mohlo hrozit placení daní. K problematice darů se čeká se na 

stanovisko Ústřední knihovnické rady.

- Smlouvy uzavřené podle starého práva se nemusí přepracovávat – záleží na vůli smluvních 

stran. Výjimkou jsou smlouvy o nájmu věci nemovitých. Lhůty a doby doběhnou podle 

staré úpravy. 

- V novém OZ jsou 3 typy právnických osob:

- korporace – spolky, as. s. r. o.,…

- fundace – dříve nadace a nadační fondy

- ústavy – ústav nemá členy jako korporace ale má zaměstnance (zda patří asi knihovny)

Právní jednání rozvolněno – opuštění požadavku písemnosti u některých smluv (není 

doporučeno). Proto dávat pozor např. na e-maily, pokud něco řešíte přes e-mail, psát např.: 

„Toto není návrh na uzavření smlouvy.“

Další z nových pojmů v OZ je předsmluvní odpovědnost – § 1728 - § 1730 (platí i pro pracovněprávní 

vztahy). „Dospějí-li strany pro jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce 

pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření 

smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.“ Např. u výběrového 

řízení psát: Oslovuji zároveň další dodavatele apod.

Škoda za odložené věci (§ 2945)- pozor, pokud je místo zpravidla spojeno s odkládáním věcí, což 

může být knihovna, nahradí provozovatel ztrátu. Nedostatek technického a prostorového vybavení 

provozovny nezbavuje provozovatele odpovědnosti za škodu na odložených věcech. 



Studijní cesta po rakouských a slovinských knihovnách, Mgr. V. Takácsová

- Zájezd pořádaný Sdružením knihoven ČR ve dnech 4.–7. 6. 2013.

- Představeny Univerzitní knihovna v Mariboru, Městská knihovna v Mariboru, Městská 

knihovna v Celje, Centrální technická knihovna v Ljublani a Městská knihovna v Ljublani.

- Zmíněny statistické údaje a zajímavosti, promítnuty fotky interiérů a exteriérů knihoven.

Informace zástupců knihoven

Fryšták, Mgr. P. Nášel

 Vlčková: nová knihovnice.

 Revize naplánovány v Ostratě a Lukově.

 Lukov: v plánu je stěhování knihovny do prostor školy.

 Fryšták: navýšena částka na nákup KF.

 Akce: besedy pro MŠ, ZŠ a družiny, klub pro maminky s dětmi, Geopatogenní zóny trochu jinak.

Napajedla, S. Ondrášová

 Oldřichovice: nová knihovnice. 

 Revize naplánovaná v Komárově. Přes léto proběhne revize městské knihovny.

 Akce: beseda pro maminky s dětmi ve spolupráci s DDM Matýsek, BMČ – O poklad černého 

korzára – dlouhodobá soutěž pro děti. 

 Spuštěny nové webové stránky městské knihovny.

 Nová služba pro čtenáře – obalování knih (5 Kč za knihu).

Otrokovice, Mgr. V. Zbíralová

 Na rok v knihovně pracuje stážistka placená úřadem práce.

 Spuštěny nové webové stránky městské knihovny.

 Nový box na vracení knih BOB.

 Akce: Baťa známý i neznámý s PhDr. Z. Pokludou, Beseda a autorské čtení s Bohumilou 

Spisarovou, Noc s Andersenem, besedy na baťovské téma v ZŠ.

Slušovice, J. Kapustová

 Želechovice: zpracování knih.

 Akce: besedy pro MŠ, klub maminek, pasování čtenářů…

Štítná, H. Zvoníčková

 Šanov: po rekonstrukci špatně naskládán fond, slíbeno, že jej poskládají správně.

 Akce: besedy pro MŠ a ZŠ.

 Na besedy pro MŠ doporučena kniha Ivy Novákové: Víš, co čteš?

Jižní Svahy, V. Warzelová

 Březnice: prozatím nová knihovnice.



 Anglické knihovny: komunitní centra poskytující poradenství v různých oborech, knihovny zde 

nefungují pouze na bázi půjčování knih, dopoledne probíhá například zpívání s dětmi apod. 

Každý potenciální malý čtenář dostane kufřík s knihami.

Diskuze, různé

- Krajský seminář proběhne 10. dubna 2014 v Kroměříži. Budou zaslány pozvánky.

- Prosba o připomenutí obecním knihovníkům 9. setkání starostů obcí a knihovníků okresu 

Zlín, které proběhne 26. března 2014. Potvrdit účast do 19. března. 

- Prosba o zaslání kontaktů na bývalé knihovníky profesionálních knihoven – zaměstnance 

bývalé okresní knihovny, pro které bychom chtěli uspořádat setkání. Pokud bude možné, 

poslat poštovní adresu, telefonní číslo, případně email.

- Firmy.cz – pokud je zájem o umístění fota ke kontaktům o knihovně, je potřeba zaslat fotku 

R. Giebischovi, případně J. Tomancové.

- Soutěž o nejlepšího knihovníka a knihovnici okresu Zlín bude probíhat jednou za tři roky. 

Další kolo soutěže proběhne v roce 2015.

Zapsala: PhDr. Zuzana Svobodová, 21. března 2014




