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1. ÚVOD 

V roce 2013 zajišťovaly výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři knihovny pověřené výkonem 

regionálních funkcí a krajská knihovna s celkovým počtem pracovních úvazků 16,7. Krajská knihovna 

Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (KKFB), 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 KKFB. Na 

základě smluvního vztahu pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny: 

 pro okres Kroměříž Knihovnu Kroměřížska – příspěvkovou organizaci (KK) 

 pro okres Uherské Hradiště Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvkovou organizaci 

(KBBB) 

 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 2013 zaměřen na propagaci a plnění nových 

standardů veřejných knihovnických a informačních služeb, s čímž souvisela pomoc při tvorbě 

a aktualizaci webových stránek knihoven, zpřístupnění on-line katalogů knihoven a retrospektivní 

zápis knihovních fondů.  

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, školení, semináře, porady, 

statistiku, zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí. Zpracování knihovních fondů 

zakoupených z prostředků obcí zahrnuly KKFB a KK do objednávky služeb u profesionálních 

knihoven, MVK a KBBB zajišťovaly tuto činnost vlastními pracovníky. 

KKFB přímo zajišťovala metodickou a konzultační činnost, vzdělávání knihovníků, školení, semináře, 

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 109 zaregistrovaných 

základních knihoven a poboček těchto knihoven Knihovna Kroměřížska. Knihovna Kroměřížska 

podporovala činnost 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 o novinkách a 

změnách v oblasti knihovnictví. 

Na výkonu regionálních služeb se podílely kromě Knihovny Kroměřížska: 

 Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem 

 Městská knihovna Holešov 

 Městská knihovna v Chropyni 

 Městská knihovna Morkovice 

Poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních funkcí pro neprofesionální 

knihovny středisek Kroměříž, Kvasice, Koryčany a Zdounky zajišťovala Knihovna Kroměřížska. 

K datu 1. 1. 2013 byla zrušena pobočka Knihovny Kroměřížska – Drahlov. Po celý rok 2013 byla 

uzavřena pobočka Velké Těšany (Obecní knihovna Bařice), jelikož zde probíhá celková rekonstrukce 

budovy. 

Do nových a větších prostor byla přestěhována knihovna na Rusavě (knihovna byla vybavena novým 

nábytkem) a Lhota u Pačlavic (pobočka knihovny Pačlavice). 

Úpravy interiéru se uskutečnily v těchto knihovnách: Počenice (vymalováno, nová podlahová krytina, 

nové regálové vybavení), Němčice (stavební úprava interiéru, vymalováno, nová okna, nová 

podlahová krytina), Bělov a Rajnochovice (výměna oken, vymalováno), Bezměrov a Zástřizly 

(stavební úpravy interiéru, vymalováno), Ludslavice a Střílky (vymalováno). 

V průběhu září byla uzavřena profesionální knihovna Morkovice – knihovna se stěhovala do 

náhradních prostor, které však nejsou vyhovující. Od 1. 10. byl obnoven provoz pro veřejnost. 

Umístění knihovny v lepších prostorách je plánováno do roku 2016. 

V rámci projektu VISK 3 získaly pro rok 2013 dotaci knihovny: Městská knihovna Holešov, Městská 

knihovna Hulín a Obecní knihovna Třebětice. V rámci projektu Knihovna 21. století získala dotaci 

Knihovna Kroměřížska. 

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro veřejné 

knihovny okresu Kroměříž. Celkem je od r. 2007 proveden zápis knihovního fondu do AKS Clavius 

REKS ve 24 neprofesionálních knihovnách. 

WWW katalogy knihoven jsou dostupné z webové stránky Knihovny Kroměřížska – 

www.knihkm.cz/katalog.html – i ze stránek konkrétních knihoven nebo obcí. 67 neprofesionálních 

knihoven má vytvořeny webové stránky. Z toho14 knihoven využívá domény svého provozovatele, na 

jehož webové stránce má umístěný odkaz. 

Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny 

Kroměřížska – www.knihkm.cz/sluzby/pro-knihovny.html. 

Okres Uherské Hradiště 

V okrese Uherské Hradiště pracuje 87 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2013 se na 

zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 

knihovna: 

 Místní knihovna Bílovice 

 Městská knihovna Bojkovice 

 Místní knihovna Ostrožská Nová Ves 

 Obecní knihovna ve Starém Hrozenkově 



 

 Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod 

Se všemi zúčastněnými městy a obcemi (76) zůstaly v platnosti uzavřené smlouvy o spolupráci z roku 

2003. 

Spolupráce s městskými a obecními úřady spočívá v pravidelné komunikaci a vysvětlování 

nezastupitelné funkce knihovny v obci. V začátku roku 2013 byla zaměřena hlavně na ukončení 

programu PIK Ministerstvem kultury ČR a na dalším vyřešení připojení knihoven na internet. 

Aktualizace probíhají ponejvíce v knihovnách, kde se knihy zapisují do automatizovaného systému 

Clavius-Reks a kde se chystají revize knihovního fondu. 

Retrokonverze byla ukončena v knihovnách obcí: Nedakonice, Újezdec u Osvětiman., Žítková, 

Rudimov, Šumice a Traplice. V elektronické podobě ještě není knihovní fond obcí Částkov, Staré 

Hutě a Vážany. 

V dotačním programu MK ČR VISK 3 byla úspěšná knihovna v Bánově, Košíkách a Stříbrnicích 

s žádostí na zakoupení výpůjčního modulu programu Clavius-Reks, koncem roku požádaly o dotaci na 

rok 2014 na nákup výpůjčního protokolu další obecní úřady, pomoc při formulování žádosti byla 

poskytnuta 6 žadatelům. 

Knihovnický automatizovaný systém CLAVIUS-REKS modul katalogizace mají všechny knihovny 

regionu, některé obecní úřady začínají dokupovat výpůjční modul, který je již ve 23 knihovnách. 

 

Do nových zrekonstruovaných prostor byla přestěhována knihovna v Jankovicích a Tučapech, 

knihovna ve Veletinách byla vybavena novým nábytkem.  

 

Během roku byla vyhodnocena soutěž o nejlepší knihovnu/knihovníka okresu Uherské Hradiště, kde se 

na prvních místech umístily knihovna ve Slavkově, Boršicích a Modré. Knihovnice byly oceněny na 

setkání starostů na podzim 2013. V rámci krajské soutěže byla vyhodnocena místní knihovna Starý 

Hrozenkov a ocenění za dlouholetou práci obdržel pan J. Dvouletý z knihovny Břestek, která oslavila 

100. výročí založení.  

Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny Bedřicha 

Beneše Buchlovana v sekci Pro knihovny – www.knihovnabbb.cz/cz/pro_knihovny. 

Okres Vsetín 

V okrese Vsetín pracuje 79 obsluhovaných knihoven a v roce 2013 se na zajišťování výkonu 

regionálních služeb podílely vedle Masarykovy veřejné knihovny Vsetín knihovny: 

 Obecní knihovna Horní Lideč 

 Základní knihovna Jablůnka 

 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 

 Městská knihovna Valašské Meziříčí 

MVK Vsetín přestěhovala v únoru roku 2013 pobočku dětského oddělení Trávníky do centrální 

budovy. Tím došlo ke snížení počtu poboček MVK Vsetín ze tří na dvě.  

V knihovně v Růžďce byla dokončena rekonstrukce a v knihovně byl zahájen od září opět provoz. 

Od 1. 1. 2013 vznikly dvě nové obce, Krhová a Poličná, které se odtrhly od města Valašské Meziříčí. 

Obě obce zřídily postupně svou obecní knihovnu. Středisko Valašské Meziříčí se nyní stará celkem 

o 16 knihoven. Obecním úřadům v Krhové a v Poličné byla poskytnuta metodická i praktická pomoc 

při zřízení a evidenci knihoven, obecním úřadům byly předány seznamy movitého majetku, vázané 

přírůstkové seznamy a další materiály potřebné k činnosti obou knihoven. 

Dokončena byla rekonstrukce prostor pro knihovnu v Choryni, kam byla v září přestěhována a zahájila 

zde provoz. V červnu byla přestěhována také knihovna Velká Lhota do nového prostoru, který byl 

upraven v rámci budovy obecního úřadu, kde se nacházela knihovna i dříve. Knihovna je nově 

vybavena dětským koutkem, sedacím nábytkem, novým výpůjčním pultem, prostor je barevně 

vymalován, položena je nová podlahová krytina.  



 

Provozovateli knihoven byly provedeny rekonstrukce prostor nebo úpravy interiérů knihoven obcí: 

Prostřední Bečva (vymalováno, přestavěn nábytek, budova zateplena, nová okna a dveře), Kateřinice 

(vyměněna oken), Ratiboř (vymalováno, nové doplňky), Liptál (nové regály, nový výpůjční pult), 

Janová (knihovna rozšířena, vznikl koutek pro dětskou literaturu, bylo vymalováno), Prlov (celková 

rekonstrukce prostor, nová podlahová krytina, nové regály, vymalováno, zřízen dětský koutek), 

Pozděchov (vymalováno, výměna oken), Lhota u Vsetína (výměna elektrických rozvodů), Lešná 

(vyměněna okna), Hovězí (nové pojízdné boxy na kolečkách, poličky), Valašská Polanka (vyměněna 

okna, možnost připojení na internet přes wi-fi). V knihovnách v Hošťálkové, ve Študlově a 

v Prostřední Bečvě byla dokončena retrokonverze knihovního fondu a zahájeno půjčování přes 

počítač.  

 V knihovně Horní Bečva byla v měsících červenci a srpnu rozšířena výpůjční doba, protože knihovna 

slouží i jako informační centrum pro turisty. Také v knihovně v Novém Hrozenkově rozšířili výpůjční 

dobu o prázdninách. 

Knihovna Halenkov vystavuje na každé své i obecní akci baner, který propaguje zdejší knihovnu a 

připomíná 130. výročí jejího založení. 

Obec Ratiboř se účastnila soutěže Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji a získala diplom za vzorné 

vedení obecní knihovny. Knihovna byla za Zlínský kraj nominována do celostátní soutěže Knihovna 

roku. 

V roce 2013 proběhla dvakrát cirkulace výměnných fondů. 71 jarních, 72 podzimních a 14 souborů 

sestavených z mluveného slova na CD nosičích. Tentokrát po pětiletém cirkulačním období došlo 

k prostřídání výměnných okruhů a k aktualizaci knihovních jednotek ze všech jarních cirkulačních 

souborů. 

V projektu VISK 3 v roce 2013 uspělo celkem 25 obcí a knihoven. Z dotace bylo hrazeno zpřístupnění 

katalogu knihovny na internetu – v knihovnách v Zubří, Horní Bečvě a v Kateřinicích. Na zavedení 

vyšší verze www OPAC katalogu získala dotaci Městská knihovna Valašské Meziříčí. Knihovna 

v Kelči mohla díky tomuto projektu zkvalitnit a rozšířit služby ve svých pobočkách. Místní knihovna 

v Prostřední Bečvě obdržela dotaci na zavedení automatizovaného knihovního systému. 

Neprofesionální knihovny v obcích Choryně, Kunovice, Kladeruby, Lešná, Police, Huslenky, Ústí 

u Vsetína, Zděchov, Liptál a Lhota u Vsetína získaly dotaci na přechod na vyšší verzi programu. 

Knihovny v Malé Bystřici, Mikulůvce, Oznici, Pržně, Růžďce, Leskovci, Janové, Senince a 

Pozděchově získaly dotaci na editační OPAC, který umožní zavést v těchto knihovnách 

automatizovaný výpůjční systém. 

V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – Masarykova veřejná knihovna 

Vsetín s 1 projektem. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm – se 2 projekty a Městská knihovna 

Valašské Meziříčí s 1 projektem. 

Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín pokračovala i v roce 2013. Hlavní kritéria 

hodnocení vycházejí z celoročních statistických výsledků. V březnu 2013 na Setkání knihovníků a 

starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za rok 2012. V kategorii profesionálních 

knihovnic zvítězila paní Věra Povalačová z Obecní knihovny Horní Lideč, v kategorii dobrovolných 

knihovníků 1. místo obsadil pan Ing. Antonín Novosad z Místní knihovny Kladeruby.  

Webové stránky má v okrese Vsetín zřízeno 45 neprofesionálních knihoven.  

Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Masarykovy veřejné 

knihovny Vsetín v sekci Služby – Pro knihovny, www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-10056. 

Okres Zlín 

V okrese Zlín pracuje 119 obsluhovaných knihoven a v roce 2013 se na zajišťování výkonu 

regionálních služeb podílely vedle Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně knihovny: 

 Městská knihovna Brumov-Bylnice 

 Městská knihovna Fryšták 

 Městská knihovna Luhačovice 

 Knihovna Boženy Benešové Napajedla 

 Městská knihovna Otrokovice 

http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-10056
http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-10056


 

 Městská knihovna Slavičín 

 Městská knihovna Slušovice 

 Místní lidová knihovna Štítná nad Vláří 

 Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice 

 Městská knihovna Valašské Klobouky  

Během roku 2013 byly provedeny estetické úpravy, případně stěhování v těchto knihovnách:  

Během roku 2013 byly provedeny estetické úpravy, případně stěhování v těchto knihovnách: Dešná 

(nový PC), Drnovice (PC, záložní zdroj, scanner, MS Office), Držková (rozšíření a úprava stávajících 

prostor), Haluzice (nový regál), Hostišová (zateplení budovy, výměna oken, nový PC, dataprojektor a 

plátno), Loučky (nový PC, scanner, tiskárna), Ludkovice (vymalování, vyměněna okna, snížen strop), 

Lutonina (výměna oken, vymalováno), Mysločovice (nový regál na uložení výměnného fondu), 

Nedašov (vymalováno, nové osvětlení, snížen strop, nové regály, stolky pod PC, odkládací stěna, 

výpůjční stůl a PC), Nedašova Lhota (stěhování do zrekonstruovaných prostor, nové regály, výpůjční 

pult a 2 stoly pod PC), Oldřichovice (vymalováno, nový koberec a regály), Petrůvka (nová okna), 

Pozlovice (zrekonstruována knihovna), Rokytnice (upraven vstup do knihovny, zřízena čítárna), 

Rudimov (2 PC, notebook, dataprojektor), Spytihněv (nové regály, stůl pod PC), Šanov (vymalováno, 

vyměněny regály), Tichov (stěhování knihovny do patra budovy, nový dětský koutek s hračkami a 

společenskými hrami, regály, stůl pod PC, vymalováno), Trnava (přestěhována do budovy hasičské 

zbrojnice), Újezd (nový výpůjční pult, vymalovaná chodba a schodiště), Veselá (stěhování do 

rekonstruovaných prostor obecního úřadu, nové vybavení knihovny – regály, nábytek, sedací 

nábytek), Vlachovice (stěhování knihovny do budovy kulturního domu, nový výpůjční pult, regály, 

stolek, koberec pro děti, žaluzie), Vlčková (stěhování knihovny do nových prostor), Vysoké Pole 

(stěhování do zrekonstruovaných prostor obecního úřadu, nová okna, regály i nábytek, nový koberec, 

sedací nábytek pro děti), Zádveřice (oprava střechy a sádrokartonu, vymalováno), Želechovice 

(přestavěny regály a sedací nábytek, odstraněny na knihy nevhodné skříňky). 

O dotaci VISK3 na zkvalitnění a rozšíření služeb si na letošní rok úspěšně zažádaly knihovny: Dešná, 

Drnovice, Hostišová, Loučka, Pozlovice, Rudimov, Spytihněv, Tichov, Velký Ořechov, Žlutava. 

Z městských knihoven dotaci využily Valašské Klobouky.  

Automatizovaný knihovní systém využívá celkem 36 neprofesionálních knihoven okresu.  

Jarní výměnné soubory nebyly v letošním roce cirkulovány. Soubory jsou postupně sváženy do 

krajské knihovny, kde jsou knihy odepsány ze souborů a prozatím uloženy ve skladu. Následovat bude 

vyřazení opotřebovaných svazků a aktualizace fondu. Nové jarní výměnné soubory obsahují 47 knih, 

letní výměnné soubory 55 knih a podzimní obsahují 130 knih. 

 Vyhlášení výsledků soutěže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín proběhlo na semináři 

setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, který se uskutečnilo v dubnu 2013.  

Elektronický katalog má na internetu 73 knihoven (v roce 2013 přibylo 11 on-line katalogů). Webové 

stránky má 76 neprofesionálních knihoven (pouze jedna knihovna nemá webové stránky). 

Krajská knihovna výkon regionálních funkcí pověřenými a dalšími profesionálními knihovnami 

průběžně sleduje a kontroluje. Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových 

stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně – www.kfbz.cz/rf.htm.  

3. VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ NA KRAJSKÉ ÚROVNI ZAJIŠTĚNÝ 

KRAJSKOU KNIHOVNOU 

Poradenská a konzultační činnost 

 V lednu 2013 bylo provedeno a zpracováno vyúčtování finančních nákladů na regionální 

funkce za rok 2012 a předáno zřizovateli KKFB. Byl vytvořen Metodický pokyn KKFB 

Zásady účtování a evidence regionálních funkcí v roce 2013. 

 Vypracována Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 

2012 s požadovanými přílohami (tabulky s číselným vyjádřením výkonu regionálních funkcí). 

http://www.kfbz.cz/rf.htm


 

Zpráva byla předána zřizovateli KKFB, odeslána Národní knihovně ČR a zveřejněna na 

webových stránkách KKFB. 

 Byla provedena kontrola výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven podle zaslaných 

písemných podkladů ve Zprávách o výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 2013. 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: 

Městská knihovna Chropyně, Obecní knihovna Nivnice, Místní knihovna Strání, Místní 

knihovna Slavkov, Obecní knihovna Suchá Loz, Obecní knihovna Prlov, Obecní knihovna 

Hošťálková, Veřejná knihovna v Hovězí, Městská knihovna Karolínka. Bylo provedeno 

vyhodnocení plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) v roce 

2012 a zveřejněno na internetových stránkách KKFB.  

 Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje poskytl 141 konzultací a uskutečnil 70 

metodických návštěv v knihovnách Zlínského kraje, z toho proběhlo 39 jednání s provozovateli 

knihoven.  

 Ve spolupráci s Odborem kultury Zlínského kraje KKFB připravila 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. Komise 

složená ze zástupců pověřených knihoven, krajské knihovny a odboru kultury Zlínského kraje 

hodnotila knihovny na základě těchto kritérií: statistické ukazatele, péče o knihovní fond a 

vzhled knihovny, plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb, 

mimořádné aktivity knihovny. Čtyři knihovny získaly titul Knihovna roku 2013 Zlínského 

kraje: Městská knihovna Holešov, Základní knihovna Jablůnka, Městská knihovna Slavičín, 

Obecní knihovna Starý Hrozenkov. Vybrané knihovnice/knihovníci obdrželi zvláštní uznání za 

vynikající práci v knihovnách: Jaroslav Dvouletý (Obecní knihovna v Břestku), Mgr. Jarmila 

Odstrčilová (Obecní knihovna Žeranovice), Bc. Pavel Zajíc (Městská knihovna Rožnov pod 

Radhoštěm), Anna Zapletalová (Městská knihovna Fryšták). Otakar Maléř z Obecní knihovny 

v Petrůvce získal diplom za celoživotní aktivitu v oblasti knihovnictví. 

  
Ocenění Základní knihovny Jablůnka 

 

Ocenění Městské knihovny Slavičín 

  
Ocenění Městské knihovny Holešov  Ocenění Obecní knihovny Starý Hrozenkov  



 

 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. Na titul 

Knihovna roku 2013 Zlínského kraje byla 

navržena Obecní knihovna v Ratiboři. Jedná se o 

neprofesionální knihovnu, které v rámci 

regionálních funkcí knihoven poskytuje 

metodickou pomoc, výměnné soubory knihovních 

dokumentů a další standardní služby Masarykova 

veřejná knihovna Vsetín. 

 KKFB projednávala a připravovala se Zlínským krajem a ve spolupráci s pověřenými 

knihovnami zajištění financování výkonu regionálních funkcí v roce 2014. 

 V měsíci prosinci připravila a uzavřela s pověřenými knihovnami Smlouvy o přenesení 

regionálních funkcí na vybranou základní 

knihovnu pro rok 2014. 

 Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského 

kraje se ve spolupráci s Klubem dětských 

knihoven Zlínského kraje podílel na přípravě 

společného projektu SKIP Velká Morava – 

Poznáváme knížky současných autorů (v rámci 

projektu se uskutečnilo osm autorských čtení 

spisovatele Arnošta Goldflama v osmi 

knihovnách kraje). 

 V Březnu – měsíci čtenářů bylo ve spolupráci se 

SKIP organizováno krajské kolo soutěže Čtenář 

roku (soutěž o největšího dětského čtenáře veřejných knihoven ve Zlínském kraji). Absolutním 

vítězem v kraji se stal jedenáctiletý čtenář Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Útvar 

zpracoval pravidla nového krajského ocenění knihoven, podílel se na propagaci a výběru 

nominovaných knihoven a knihovníků. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo dne 

10. 10. 2013 v prostorách sídla Zlínského kraje za účasti oceněných a nominovaných knihoven, 

knihovníků, jejich zřizovatelů, zástupců kraje a dalších osobností z oblasti kultury. 

 Úzce spolupracovala s Národní knihovnou, Sekcí SDRUK pro regionální funkce, Sekcí 

veřejných knihoven SKIP a dalšími knihovnami v systému knihoven ČR. 

Standard byl naplněn. 

Statistika 

 KKFB provedla sumarizaci 12 statistických výkazů za veřejné knihovny Zlínského kraje do 

4 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 2012“. Publikaci obdržely všechny krajské knihovny 

v České republice, provozovatelé knihoven ve Zlínském kraji a členové Zastupitelstva 

Zlínského kraje.  

 Pro krajskou a pověřené knihovny zajistila KKFB 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 2013 zajišťovala KKFB 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 KKFB (60 hodin, 76 účastníků). Kromě toho byly uspořádány kurzy s knihovnickou 

problematikou: Knihovnické minimum, Současná skandinávská literatura, Koncepce knihoven 

– Quo vadis, knihovno, Bezbariérové knihovny, Dotazníková šetření v knihovnách (46 hodin, 

151 účastníků). 

 Ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea byl KKFB uspořádán VIII. Seminář knihoven 

paměťových institucí Zlínského kraje (24 účastníků)  

 Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje připravil semináře: 

 seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje ve Vsetíně (39 účastníků), 

 seminář pro starosty a knihovníky okresu Zlín (64 účastníků), 

 seminář pro dobrovolné knihovníky okresu Zlín (44 účastníků), 

 pracovnice útvaru se organizačně a lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické 

minimum pro pracovníky malých knihoven. 

 

  Počet akcí Počet hodin Počet účastníků 

Kurzy ICT 8 60 76 

Kurzy s knihovnickou tematikou 5 46 151 

Semináře 4 16 174 

 Dvakrát se uskutečnila porada metodiček krajské a pověřených knihoven. První se uskutečnila 

v Knihovně Boženy Benešové Napajedla a byla spojená s metodickými návštěvami po 

knihovnách okresu Zlín (Městská knihovna ve Slušovicích, Místní knihovna ve Veselé, Místní 

knihovna Pozlovice, Městská knihovna Slavičín). Na poradách byly řešeny aktuální problémy 

fungování regionálních funkcí v jednotlivých okresech. 

 

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 podrobně vyhodnoceny v 1. čtvrtletí roku 2014 v rámci 

vyhodnocení plnění standardů VKIS.   

4. 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, celkový počet metodických návštěv 

klesl hlavně v okresu Zlín, což bylo způsobeno stěhováním útvaru během letních měsíců. 

 

Poradenství 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB*  

  počet poskytnutých konzultací 2 003 1 922 210 507 441 764 

  počet metodických návštěv 1 064 1 038 335 241 267 195 

celkem akcí 3 067 2 960 545 748 708 959 

z toho jednání se zástupci obcí 582 516 108 74 135 199 

*okresní i krajská funkce KKFB 

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 323 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 KKFB.  

V roce 2013 se uskutečnilo v kraji celkem 64 vzdělávacích akcí, což je o 12 akcí více než v loňském 

roce. Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou 

účastnilo 18 knihovníků. Průměrně trvala jedna vzdělávací akce 4 hodiny. 

KKFB uspořádala pro knihovníky kraje a okresu Zlín 21 vzdělávacích akcí – viz výše.  

Pro pracovníky menších knihoven bylo opět organizováno Knihovnické minimum. V průběhu roku 

2013 se uskutečnilo 8 kurzů počítačové gramotnosti, které byly podpořeny z programu MK ČR – 

VISK 2. 

Pověřené knihovny uspořádaly 43 vzdělávacích akcí pro knihovníky, které byly zaměřeny na tato 

témata: informační vzdělávání uživatelů, specifika komunikace s Romy, práci s dětským čtenářem, 

Biblioterapii, seznámení se samoobslužným systémem SelfCheck, trendy rozvoje knihoven apod. 

Pověřenými knihovnami byly pořádány exkurze do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, do 

Obecní knihovny Ratiškovice nebo do profesionální knihovny v Jablůnce a do nově otevřené 

neprofesionální knihovny v Růžďce.  

Krajského semináře, který pořádala KKFB v MVK Vsetín, se zúčastnilo 39 knihovníků Zlínského 

kraje. Na semináři zazněly příspěvky: Koncepce rozvoje knihoven ČR (PhDr. V. Richter, NK ČR), 

Zásady regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v kontextu s celostátní koncepcí rozvoje 



 

knihoven (PhDr. Z. Friedlová a Ing. J. Tomancová, KKFB), Výsledky Analýzy věkové, vzdělanostní a 

platové situace v knihovnách Zlínského kraje v porovnání s ČR; knihovnické profese v Národní 

soustavě povolání (Mgr. Z. Houšková, SKIP ČR), Priorita koncepce – podpora vytváření knihovních 

fondů, podpora doplňování cizojazyčné literatury (PhDr. Š. Kašpárková, Knihovna Kroměřížska). 

V kraji probíhají rovněž semináře zaměřené primárně na dobrovolné knihovníky, někdy jsou přizvání 

i starostové těchto knihoven.  

 Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín  

 Setkání zřizovatelů a knihovníků neprofesionálních knihoven okresu Kroměříž 

 Setkání starostů a knihovníků okresu Uherské Hradiště (Quo vadis, knihovny?) 

 Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín  

Obsahem seminářů bylo: statistika – zhodnocení dosažených výsledků v roce 2012, plnění standardů 

VKIS, trendy rozvoje knihoven, marketing služeb systému knihoven a hodnocení efektivity knihoven, 

výměna zkušeností knihoven, novinky v regionální literatuře, databáze regionálních osobností a 

článků o regionu, oceňování knihoven, image knihovny a další aktuální témata. 
 

Vzdělávání 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB*  

  počet obsloužených knihoven 279  332 92 43 41 156 

  počet všech vzdělávacích akcí 52 64 14 7 22 21 

z toho: počet akcí v rámci RF 30 33 12 7 6 8 

  počet všech účastníků 1025 1177 201 184 354 438 

z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 576 646 150 138 138 220 

  počet všech vyučovacích hodin 267,5 266 43 15 61 147 

z toho: počet vyučovacích hodin v 
rámci RF 129,5 101 35 15 10 41 

*okresní i krajská funkce KKFB 

Porady byly připraveny jednak KKFB 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 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK KKFB* 

  počet obsloužených knihoven 92 78 15 16 28 31 

  počet akcí 29 29 8 5 5 11 

  počet účastníků 337 329 86 67 83 93 

*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 2014. 

 nabídka kurzů a seminářů pověřených knihoven v součinnosti s nabídkou krajské knihovny 

byla dostatečná a umožnila knihovníkům standardem stanovený počet hodin splnit.  



 

Standard nebyl krajskou knihovnou naplněn jen v počtu porad ředitelů a metodiků pověřených 

knihoven. Vzhledem ke stěhování KKFB a dlouhodobému zavření knihovny se uskutečnily jen tři 

porady pověřených knihoven.  

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 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB 

počet revidovaných knihovních jednotek  161 451 163 829 47 875 37 901 20 793 57 260 

počet revidovaných knihoven 55 59 20 10 7 22 

počet aktualizovaných k. j.  155 439 112 756 38 059 33 710 16 435 24 552 

počet aktualizovaných knihoven 133 129 16 23 19 71 

počet vyřazených knihovních jednotek 27 706 23 037 5 620 6 963 5 029 5 425 

počet knihoven  78 80 26 21 9 24 

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 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB 

Nákup 

počet obsloužených 
knihoven 115 121 11 55 37 18 

počet nakoupených 
knihovních jednotek 11 767 10644 535 7 703 1 749 657 

Zpracování  

počet obsloužených 
knihoven 246 257 67 75 47 68 

počet zpracovaných 
knihovních jednotek 25 022 25523 4 652 11 389 4 108 5 374 

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 2013 byly 1 889 029 Kč a tvořily 20 % z celkové 

částky. Úbytek VF byl 1 110 knihovních jednotek. 

 



 

Výměnný fond 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB 

stav VF 31. 12. 2013 121 039 13 0811 34 493 39 946 21 954 34 418 

roční přírůstek VF 10 279 10 882 2 813 2 358 2 507 3 204 

Cirkulace výměnného fondu 

V okresech Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín 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. MVK Vsetín distribuovalo 14 souborů 

audioknih, v každém souboru bylo kolem 20 titulů. KKFB nabízí kromě jarního a podzimního souboru 

také letní výměnný soubor. Audioknihy nabízí podzimní výměnný soubor. 

Cirkulace VF 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB 

  počet obsloužených knihoven 342 344 102 71 73 98 

  počet expedovaných souborů 1 077 1092 446 233 157 256 

  počet svazků v souborech 78 319 72 925 18 875 14 525 19 042 20 483 

V roce 2013 bylo vyexpedováno o 15 souborů více než roce 2012, soubory celkově obsahovaly méně 

svazků. 

Standard: minimálně 2x ročně 1 soubor s minimálně 30 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 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB 

  počet obsloužených knihoven 104 125 24 39 38 24 

  počet akcí 214 254 23 106 71 54 

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 

2012 2013 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFB 

  počet obsloužených knihoven 363 352 95 87 79 91 

  počet ujetých km 24 747 21 357 6 009 4 853 6 416 4 079 

Stav elektronických služeb 

KKFB 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. 2012 
Počet knihoven, které splňují 

k 31. 12. 2013 

Kompletní retrokonverze fondu 176 189 

Webová stránka knihovny 227 248 

Elektronický katalog na internetu 175 196 

 

 

V roce 2013 přibylo 13 knihoven, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu. Retrokonverzi 

knihovního fondu má provedenu celkem 71 % obsluhovaných knihoven kraje. Bylo vytvořeno 21 
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nových webových stránek knihoven. Na webových stránkách obecních knihoven přibylo 21 on-line 

katalogů.  

Během roku 2013 se stav elektronických služeb obecních knihoven výrazně zlepšil. Stále zůstává 

hlavním úkolem pokračování v retrokonverzi knihovních fondů a práce na tvorbě a aktualizaci 

webových stránek knihoven. 

5. HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 

Na základě žádosti KKFB, u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu regionálních 

funkcí, byla pro krajskou a tři pověřené knihovny pro rok 2013 v rozpočtu Zlínského kraje schválena 

částka 9 645 000 Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji. Oproti roku 2012 byla 

celková částka nižší o 30 000 Kč. 

Rozpočet přidělených financí na RF ve Zlínském kraji v roce 2013 

Knihovna Kroměřížska  2 226 000 Kč 

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana  2 318 000 Kč 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín  2 256 000 Kč 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně  2 845 000 Kč 

Zlínský kraj celkem 9 645 000 Kč 

Regionální funkce personálně zajišťovali pracovníci KKFB (3,9), KK (4,3), KBBB (4,5) a MVK (4) 

na celkem 16,7 úvazku a na smluvním základě a objednávce 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 

provozovatelům knihoven fakturou.  

Na základě objednávky knihovnických služeb bylo v roce 2013 odpracováno 8730 hodin (o 7 hodin 

více než v roce 2012). 

Okres Kroměříž 

Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty pro 

rok 2013 finanční prostředky v celkové výši 2 226 000 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 21,5 % 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.). 

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 m
2
 užívané plochy ve vztahu k zajištění 

výkonu regionálních funkcí. Náklady na vodu byly stanoveny poměrem zaměstnanců v úseku 

regionálních funkcí k celkovému počtu zaměstnanců. 



 

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 1 155 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, telekomunikační 

služby, internet (pro pracoviště v Kroměříži) a poměrné náklady na úklidové 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 3,9 úvazky na knihovnické práce a 0,45 úvazky na zajištění ekonomiky, zajištění dopravy, údržby 

a servisu v oblasti IT.  

U OON byla uzavřena dohoda o provedení práce na odborný seminář určený knihovníkům místních a 

obecních knihoven v listopadu 2013. 

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 (10 661 Kč), příspěvky na stravování pro zaměstnance v oddělení regionálních 

funkcí (23 910 Kč) a náklady na jejich vzdělávání a odborný rozvoj (300 Kč). 

Okres Uherské Hradiště 

Z dotace na regionální funkce pro okres Uherské Hradiště ve výši 2 318 000 Kč byly čerpány 

prostředky podle rozpočtu na rok 2013. 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 423 035 Kč, což představovalo 18,25 % z celkové výše dotace. 

V roce 2013 bylo nakoupeno pro výměnný fond 2 302 svazků. 

V roce 2013 bylo nakoupeno pro knihovny regionu 7 703 svazků. Z prostředků dotace byl zajištěn 

jejich nákup a odborné zpracování. Pro knihovny byly nakoupeny knihy z prostředků obcí v celkové 

hodnotě 1 316 368 Kč. Z prostředků dotace Zlínského kraje bylo zajištěno odborné zpracování, 

obalový materiál, katalogizační lístky, dodací listy a čárové kódy. Neprofesionální knihovny si 

přispívaly na distribuci nových knih 4 % z celkového objemu poskytnutých prostředků. Profesionální 

knihovny si přispívaly na materiál, distribuci a zpracování 15 % z celkového objemu poskytnutých 

prostředků.  

Náklady na energie byly stanoveny poměrným výpočtem na základě skutečné spotřeby uvedené 

a vyfakturované energie. Částečně zahrnovaly náklady za prostory, kde je umístěn výměnný fond. 

Cestovné bylo vyplaceno pracovníkům knihovny, kteří zajišťovali regionální služby. 

Do nákladového účtu ostatní služby byly zahrnuty náklady za internet, aktualizaci programu, tisk 

knižních lístků. 

Na základě objednávek knihovnických služeb bylo odpracováno 630 hodin z původně plánovaných 

656 hodin a výše nákladů dosáhla 91 352 Kč.  Z úspory v hodnotě 3 768 Kč byl pořízen výměnný 

fond.  

Na zajišťování regionálních funkcí se podíleli pracovníci pěti profesionálních knihoven na základě 

smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb. 

V roce 2013 výkon regionálních funkcí zajišťovalo 4,513 přepočtených pracovníků.  



 

Okres Vsetín 

Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty pro rok 2013 

finanční prostředky v celkové výši 2 256 000 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 18,07 % z celkové dotace. 

Do položky cestovné byly zahrnuty 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 (2 552 hodin), dále servis výpočetní techniky, telefony, školení, 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 

(14 knihoven), 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 KKFB na výkon regionálních funkcí – 2 845 000 Kč – na výkon regionálních funkcí 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 3,9. Finanční 

prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtem a metodickým pokynem krajské knihovny. 

Do materiálových nákladů je zahrnuto kancelářské zařízení a materiál, obalový materiál, čisticí 

prostředky, spotřeba pohonných hmot služebního auta, používaného pro regionální funkce. Nejvyšší 

položkou z těchto nákladů jsou náklady na nákup výměnného fondu ve výši ve výši 579.206 Kč 

(20,4% z celkového rozpočtu na regionální funkce pro rok 2013). V položce služby byly zahrnuty 

služby a energie za pronajaté prostory, nájemné pronajatých prostor pro pracoviště útvaru regionálních 

služeb knihovnám Zlínského kraje. V položce služby byly dále zahrnuty náklady na metodické a 

knihovnické tiskoviny, software pro statistiku, telefonní poplatky, poštovné, přístup na internet, 

cestovné pracovnic zajišťujících výkon regionálních funkcí, pojištění a náklady na služby lektorů pro 

semináře pracovníků knihoven Zlínského kraje.  

Do položky nákup knihovnických služeb byl zahrnut nákup 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. Servis automatizovaného knihovního systému byl zajištěn objednávkou služeb. 

Celkový rozpočet nebyl překročen. Veškeré dokumenty, materiály i účetní doklady vztahující se 

k čerpání uvedené dotace jsou k nahlédnutí v účetních dokladech (agendě) KKFB. 

  



 

6. 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 2013 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 využívali metodickou pomoc při řešení knihovnické problematiky, jako jsou 

umístění knihoven, stavění knihovního fondu, vypracování žádostí o finanční dotace, revize 

knihovních fondů, pomoc při tvorbě webových stránek knihoven, automatizaci provozu knihovny 

a další. V roce 2013 přibylo v kraji 21 knihoven, které mají vlastní webovou stránku, celkem má 

stránku 248 knihoven. 21 obecních 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 2013 byl kladen větší důraz na vzdělávání pracovníků knihoven. Nabídka vzdělávacích akcí 

pro knihovníky byla o 12 akcí (tři v rámci regionálních funkcí) větší než v předchozím roce, celkový 

počet účastníků akcí se zvýšil o 152. Krajská i všechny pověřené knihovny se na svých seminářích a 

poradách věnovaly aktuální problematice. 

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 2013 

opět osvědčila. Standardy a cíle regionálních funkcí se podařilo v roce 2013 naplnit.  

 

Zlín, 25. 2. 2014  

 

 

 

 

 

PhDr. Zdeňka Friedlová  

ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 

příspěvkové organizace 

Zpracovala: Ing. Jana Tomancová 

 

Přílohy: dle obsahu 

  



 

 

Příloha č. 1 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  2013 

1 Kraj Zlínský  Sumář 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)   

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 16,7 

4 Počet obsluhovaných knihoven 397 

5 Poradenská a konzultační činnost 0 

6   počet obsloužených knihoven 419 

7   počet poskytnutých konzultací 1 922 

8   počet metodických návštěv 1 038 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01 0 

10   počet obsloužených knihoven 397 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 323 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře 0 

13   počet obsloužených knihoven 332 

14   počet všech vzdělávacích akcí 64 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 33 

16   počet všech účastníků 1 177 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 646 

18   počet všech vyučovacích hodin 266 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 101 

20 Porady 0 

21   počet obsloužených knihoven 90 

22   počet akcí 29 

23   počet účastníků 329 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF 0 

25   počet obsloužených knihoven 175 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  163 829 

27   počet revidovaných knihoven 59 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 0 

29   počet obsloužených knihoven 121 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 10 644 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  0 

32   počet obsloužených knihoven 257 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 25 523 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 0 

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2013 130 811 

36   roční přírůstek VF 10 882 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 10 877 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 5 

40 Cirkulace VF 0 

41   počet obsloužených knihoven 344 

42   počet expedovaných souborů 1 092 

43   počet svazků v souborech 72 925 

44 Servis výpočetní techniky 0 

45   počet obsloužených knihoven 125 

46   počet akcí 254 

47 Doprava v rámci výkonu RF 0 

48   počet obsloužených knihoven 352 

49   počet ujetých km 21 357 
 

  

  



 

Příloha č. 2 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) 2013 

51 Kraj Zlínský   

52 Krajská knihovna Františka Bartoše a 3 pověřené knihovny  Sumář 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 417 302  

54  z toho : nákup knihovního fondu 1 309 823  

55     

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 38 589  

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 10 662  

58 Cestovné (číslo účtu 512) 28 390  

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 692 119  

60  z toho : doprava 0  

61  z toho : servis výpočetní techniky 2 476  

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 7 839  

63  z toho : nákup knihovnických služeb 628 865  

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 3 352 740  

65  z toho : platy zaměstnanců 3 350 440  

66  z toho : ostatní osobní náklady 2 300  

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 137 161  

68 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 123 037  

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0  

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 0  

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 6 800 000  

72 Investiční náklady 0  

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

74   0  

75 Přidělená dotace (krajská)  6 800 000 

76 Vráceno  0 

77     

 80 Financování RF z jiných zdrojů zdrojů (vlastní prostředky knihovny, …)    

81 Náklady za rok 2013   

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 610 449  

83 z toho: na nákup knihovního fondu  579 206  

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 984 304  

85  z toho : platy zaměstnanců 970 351  

86  z toho: ostatní osobní náklady 4 550  

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 330 206  

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 920 041  

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 2 845 000  

90 Investiční náklady 0  

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 2 845 000  

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  0  

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 1 561 505  

94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)  1 379 255  

 95 Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu (mimo prostř. na RF) 182 250  

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2013 0  

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0  

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 0  

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu  0  

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

 


