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Úvod 
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 2016 krajské a pověřených knihoven Zlínského kraje. Zajištění výkonu 

regionálních funkcí se řídí Zásadami zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.  

V roce 2016 zajišťovaly výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři knihovny pověřené výkonem 

regionálních funkcí a krajská knihovna s celkovým počtem pracovních úvazků 17. Krajská knihovna 

Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (KKFBZ), plnila a koordinovala výkon regionálních 

funkcí pro 395 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: 

 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).  

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 2016 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 v příslušných regionech, zpřístupnění on-line katalogů knihoven a 

zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven.  

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 nebo aktualizaci webové stránky knihovny.  

  



 

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. 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 2016 dotaci knihovny: Městská knihovna Holešov a Obecní 

knihovna Žeranovice (Obnova technického vybavení) a Knihovna Kroměřížska (Implementace RFID). 

Mnozí provozovatelé knihoven provedli rekonstrukce prostor, úpravy interiéru nebo nákup nového 

vybavení knihoven. Obecní knihovna Martinice byla rozšířena o jednu místnost, knihovna vybavena 

novým nábytkem, vytvořen dětský koutek. Knihovna Třebětice je přestěhována do nových prostor. 

V knihovnách Loukov a Kostelec bylo vymalováno, nový nábytek, vytvořen dětský koutek. Obecní 

knihovna ve Chvalčově – celková rekonstrukce budovy, výměna oken, topení. V knihovně bylo 

vymalováno, pořízena nová podlahová krytina, nový nábytek a vytvořen dětský koutek. Úprava interiéru 

proběhla také v knihovnách obcí Zborovice (nová podlahová krytina, vymalováno, nový nábytek 

v dospělém oddělení), Brusné (nový výpůjční pult, regál na periodika) a Slavkov (nový koberec). 

Od r. 2013 je profesionální knihovna Morkovice přestěhována do náhradních prostor, které však nejsou 

vyhovující. Protože na r. 2017 není plánováno přestěhování knihovny do vyhovujících prostor, proběhla 

jednání mezi zřizovatelem Městské knihovny v Morkovicích a ředitelkou Knihovny Kroměřížska o vyřešení 

prostorových podmínek knihovny. 

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje Souborný katalog pro veřejné knihovny okresu 

Kroměříž. V roce 2016 byl do AKS Clavius REKS zapsán knihovní fond pěti neprofesionálních knihoven – 

Martinice, Rymice, Střílky, Věžky a Vítonice, byl dopsán KF knihovny Bezměrov, v celkovém počtu 6 127 

svazků. Retrospektivní konverzi provádí zaměstnanci regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska. Zápis 

nových přírůstků do AKS Clavius REKS pro střediska Kroměříž, Kvasice, Koryčany, Zdounky provádí 

zaměstnanci regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska. Zápis nových přírůstků pro středisko Bystřice a 

Holešov provádí zaměstnanci profesionálních knihoven v Bystřici a v Holešově. 

WWW katalog zpřístupňuje v síti Internet 37 neprofesionálních knihoven. WWW stránku již mají všechny 

knihovny okresu. Devět profesionálních knihoven okresu Kroměříž pracuje v AKS Clavius. V AKS Clavius 

REKS – výpůjční modul - pracuje neprofesionální knihovna Rusava a Zborovice. 

Titul „Knihovna roku 2016 Zlínského kraje“ byl udělen Obecní knihovně Rajnochovice, kterou vede paní 

Dita Uhříková. Uznání za vynikající práci obdržela knihovnice Milada Ševčíková z Obecní knihovny Střílky.  

Soutěže Vesnice roku se zúčastnilo šest obcí regionu – Chvalčov, Kostelany, Osíčko, Rajnochovice, Skaštice 

a Vítonice. Obecní knihovně Rajnochovice získala v rámci této soutěže diplom za moderní knihovnu a 

informační služby.   

Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny Kroměřížska - 

www.knihkm.cz. 

http://www.knihkm.cz/


 

Okres Uherské Hradiště 

V okrese Uherské Hradiště pracovalo 86 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2016 se na 

zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana knihovny: 

Městská knihovna Bojkovice, Místní knihovna Ostrožská Nová Ves, Obecní knihovna ve Starém 

Hrozenkově a Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod. Místní knihovna Bílovice kvůli dlouhodobé 

nemocnosti bohužel nevykonávala v tomto roce žádné regionální služby, všechny knihovny v její 

působnosti převzalo regionální oddělení KBBB. 

Hlavní část spolupráce s knihovnami se odvíjí právě při pomoci na revizích knihovního fondu, které jsou 

z časového hlediska velmi náročné, aktualizaci, pomoci při nákupu a zpracování knih, při vyřazování a při 

automatizaci knihovních procesů. Při nákupu pro obce jsou uplatňovány rabaty, které knihovna dostává 

od svých dodavatelů.  

Knihovnický automatizovaný systém CLAVIUS-REKS modul katalogizace mají všechny knihovny regionu. 

Z programu MK ČR VISK 3 obdrželo v roce 2016 celkem 8 knihoven dotaci na výpůjční protokol, takže 

postupně v knihovnách probíhalo zprovoznění výpůjčního protokolu a zaškolení knihovnic (Bystřice pod 

Lopeníkem, Huštěnovice, Jankovice, Kněžpole, Korytná, Pašovice, Topolná, Traplice). V knihovně Jalubí byl 

výpůjční systém CLAVIUS-REKS pořízen z vlastních finančních zdrojů a v roce 2016 bylo přistoupeno 

k půjčování přes PC. V současné době má na okrese celkem 44 neprofesionálních knihoven výpůjční modul 

CLAVIUS-REKS. 

 I v roce 2016 probíhaly kontroly vložených knih v PC a přírůstkových a úbytkových seznamů. Aktualizace 

fondu byla zaměřena na knihovny, u kterých byla naplánovaná revize v roce 2016, anebo je v plánu v roce 

2017. 

V dotačním programu VISK 3 pro rok 2016 bylo celkem úspěšných 14 knihoven, většina knihoven žádala 

o nové technické vybavení. Oddělení regionálních služeb jim poskytlo pomoc ohledně čerpání dotace, 

pořízení technického vybavení a vyúčtování vynaložených finančních prostředků. V grantovém programu 

Knihovna 21. století uspěla knihovna Kunovice - projekt na půjčování zvukových knih pro zdravotně 

znevýhodněné čtenáře. 

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

o nezastupitelné funkci knihovny v obci. Jednání byla převážně zaměřena na pomoc s vypracováním 

grantového programu VISK 3.  V rámci metodických návštěv a konzultací byla pozornost věnována 

především knihovnicím, které nově nastoupily do knihoven. Všem byla poskytnuta instruktáž o službách 

knihovny.  

Celkovou rekonstrukcí prošel interiér knihovny v Jalubí (výmalba, nové regály, nový nábytek, sedací pytle 

pro děti) a v knihovně v Babicích byl pořízen nový půjčovní pult. Dále pokračuje výstavba nové knihovny 

v Ostrožské Nové Vsi a probíhají dokončovací stavební práce v knihovně Košíky. V roce 2016 byla 

zahájena přístavba knihovny v Dolním Němčí, kde se v současné době již dokončují interiérové úpravy.   

Každoroční setkání starostů a knihovníků se i tentokrát těšilo velké účasti. Konalo se v Babicích a stěžejním 

tématem setkání bylo prostorové a technické vybavení knihoven. 

V 1. pololetí se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský seminář, který pořádala Krajská Knihovna Františka 

Bartoše ve Zlíně. Hlavním tématem byl marketing knihoven. Seminář byl hojně navštíven a setkal se 

s velkou odezvou. Z regionu Uherské Hradiště se semináře zúčastnilo celkem 16 profesionálních 

knihovníků. 

Obec Nedakonice k datu 9. 11. 2016 vypověděla smlouvu o poskytování regionálních knihovnických 

služeb, která byla mezi Obcí Nedakonice a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana uzavřena dne 



 

18. 12. 2002. Knihovna nesplňuje jednu ze základních podmínek MK ČR ve vztahu k volnému přístupu 

veřejnosti na internet. 

Ocenění Nejlepší knihovna Zlínského kraje získala knihovna ve Veletinách pod vedením Moniky Cimalové 

a zvláštní uznání obdržela knihovnice Milada Rokytová z Městské knihovny Staré Město. 

Pracovnice KBBB, Jiřina Lapčíková, 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.  Soutěže Vesnice roku 

se zúčastnila obec Jalubí, která byla ohodnocena Bílou stuhou.  

Okres Vsetín 

V okrese Vsetín pracovalo 77 obsluhovaných knihoven a v roce 2016 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. Knihovnické 

služby jsou konkrétně definovány v objednávce služeb, které byly s provozovateli jednotlivých knihoven 

podepsány v lednu 2016. Na podzim roku 2016 knihovna v Zubří zahájila činnost v nových prostorách a 

ukončila činnost svojí pobočky ve Starém Zubří. Změnila název z Místní knihovna v Zubří na Knihovna 

města Zubří. 

Zřizovatel knihovny ve Valašské Polance upravil výpůjční dobu na jeden výpůjční den (původně 4 dny), 

celkem na 7 hodin, místo původních 18 hodin. Knihovnice je kromě knihovny zaměstnána na obecním 

úřadě a knihovna tak dostala do režimu neprofesionálních knihoven. 

V programu MK ČR VISK 3 v roce 2016 uspělo celkem 18 projektů. Z dotace byla hrazena modernizace 

technického vybavení a zlepšení a zkvalitnění služeb knihoven v obcích Horní Bečva, Zubří, Nový 

Hrozenkov, Horní Lideč, Lačnov, Bystřička, Valašská Bystřice, Ratiboř, Lešná, Poličná, Jarcová, Kladeruby a 

Velká Lhota. Na obnovu PC stanic a na projekt „Příběhy našich sousedů v knihovnách“ obdržela dotaci 

Městská knihovna Valašské Meziříčí. Kompatibilita katalogů knihoven Vsetínska a ochrana databází, Blind 

Friendly na www.mvk.cz a Podpora lekcí informačního vzdělávání – vizualizace a prezentace – to jsou tři 

projekty, které byly realizovány v MVK ve Vsetíně. 

V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – MVK Vsetín (tři projekty), Městská 

knihovna Rožnov pod Radhoštěm (2 projekty) a Městská knihovna Valašské Meziříčí (jeden projekt). 

V knihovně v Loučce bylo spuštěno půjčování pomocí automatizovaného systému. Retrokatalogizace 

probíhá v knihovnách: Růžka, Pozděchov a Seninka.  

Provozovateli knihoven byly provedeny rekonstrukce prostor, úpravy interiéru nebo nákup nového 

vybavení knihoven těchto obcí a měst: Zubří (nové prostory v centru obce), Horní Bečva (malování, nový 

koberec, zákoutí pro posezení, vytvoření oddělení pro děti), Horní Lideč (nové regály, podium v dětském 

oddělení), Študlov (malovaní, nová podlaha a regály), Jablůnka (nová křesla, sedací podušky, rolety na 

okna), Bystřička (výměna oken, nový výpůjční pult, tiskárna, žaluzie na okna, doplnění regálů, nová židle 

k PC, zřízení nové místnosti pro pořádání akcí a mimo tyto akce bude místnost používána jako čítárna), 

Pržno (nové sedací vaky pro děti, 2 rozkládací pracovní stoly), Růžďka (malování, doplněno tapetami), 

Hutisko-Solanec (nové židle na besedy, nový PC jako on-line katalog pro čtenáře), Valašská Bystřice 

(vytvořen komiksový koutek a vymalováno), Vidče (velká rekonstrukce interiéru knihovny, stavební 

úpravy, vytvořen malý přednáškový sál, knihovna vybavena kompletně novým nábytkem), Vigantice 

(v prosinci proběhlo vystěhování knihovny a přerušení provozu, rekonstrukce v r. 2017), Jarcová 

(přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor, nové regály a nábytek), Jesenice (nové vstupní dveře 

do knihovny), v knihovnách v Hošťálkové, Janové a Ratiboři byl pořízen nový výpůjční pult, Lhota 

http://www.mvk.cz/


 

u Vsetína (dovybavení knihovny nízkými regály a úložnými prostory), Zděchov (úprava interiéru), Leskovec 

(nové regály, sedací nábytek, stolek, vymalováno a přibyla malá místnost pro dětské čtenáře), Kateřinice 

(nový počítač, bezbariérový vstup). 

Městská knihovna Valašské Meziříčí řeší s Městem Valašské Meziříčí a firmou BP projekt umístění 

knihovny do budovy kina, spolupřipravuje projekt a žádost do IROP. V Rožnově pod Radhoštěm proběhla 

architektonická projektová soutěž na zpracování architektonického návrhu přístavby knihovny. 

Byla vyhodnocena Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín. Hlavní kritéria hodnocení 

vycházejí z celoročních statistických výsledků. V březnu 2016 na Setkání knihovníků a starostů okresu 

Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila paní Daniela 

Bártková z Městské knihovny Karolinka, v kategorii dobrovolných knihovníků 1. místo obsadila paní 

knihovnice Božena Zajícová z Místní knihovny ve Vidči.  

Krajský titul Knihovna roku 2016 Zlínského kraje získala Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 

a zvláštní uznání obdržela knihovnice MVK Vsetín paní Helena Brettschneiderová. 

Soutěže Vesnice roku se zúčastnilo šest obcí, ve kterých jsou knihovny. Hošťálková obhájila druhé místo 

a získala tak v soutěži Modrou stuhu. Navíc obec Kateřinice byla účastníkem evropské soutěže Evropská 

cena obnovy venkova, kam postoupila poté, co se loni stala Vesnicí roku. Knihovny byly důležitou součástí 

soutěže, úspěšně prezentovaly práci knihovníků a svoji činnost. 

Okres Zlín 

V okrese Zlín pracovalo 118 obsluhovaných knihoven a v roce 2016 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 2016 byly provedeny z prostředků provozovatelů knihoven estetické úpravy, případně 

stěhování v těchto knihovnách obcí a měst: Tlumačov  - malba interiéru knihovny, Hostišová - vybavení 

dětského koutku, nákup společenských her, Machová – zakoupen notebook, dataprojektor a promítací 

plátno, Mysločovice – celkové rozšíření plochy knihovny, oprava podlahy a stropu, výmalba, nový nábytek 

a IT technika, Halenkovice – zakoupen nový sedací nábytek pro uživatele, nový regál, výmalba, Karlovice – 

zakoupena nová tiskárna, skener a židle, Oldřichovice – nákup nového PC a stolku pod PC, Drnovice – 

nová nástěnka a nástěnné hodiny, Újezd – dva počítače s příslušenstvím, Křekov – knihovna přestěhována 

do nových prostor, nové regály, stolky a sedací nábytek, Tichov – knihovna dočasně přestěhována 

přechodně do prostor OÚ, Poteč - nový regál, Vlachova Lhota – nová tiskárna a stolek pod PC, Vlachovice 

– nové regály a skříňka, Bohuslavice nad Vláří – nakoupeny naučné DVD k akcím pro děti, Bohuslavice – 

zakoupena tabule, hračky pro děti, výzdoba, Březnice – nový stůl a sedačka, vybudován bezbariérový 

přístup do knihovny a nové WC pro veřejnost, nové vybavení dětského koutku, Sehradice – zakoupeno 

drobné vybavení do knihovny – nástěnná mapa ČR, polštářky, závěsy, stojan na časopisy. 

Obecní knihovna Lípa byla přestěhována do nových přistavených prostor budovy Sokolovny Lípa a do 

knihovny bylo zakoupeno nové vybavení – regály, stolky, židle. 

Haluzice – krátce po rekonstrukci a nastěhování knihovny došlo k havárii vodovodního potrubí 

a následnému vytopení knihovny. Většina zařízení a fondu byla zničena, zbytek knih je uložen v prostorách 

OÚ. Knihovna je dlouhodobě uzavřena, prostory dosud nejsou vhodné k zahájení provozu. V knihovně byly 

umístěny dva výměnné soubory knih, které bylo nutné, i přes veškeré snahy o záchranu, zlikvidovat. 

Jednalo se o 323 knih. Finanční částku následně obdržela KKFBZ od pojišťovny a byly za ni nakoupeny 

knihy do výměnných souborů. 



 

Knihovna ve Štítné nad Vláří byla přestěhována do nových větších prostor v budově ZŠ ve Štítné nad Vláří.  

V říjnu zahájila Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice půjčování v nových prostorách Domu kultury 

Vizovice. Knihovna získala pro svou činnost moderně vybavené prostory včetně kavárny, místo pro 

setkávání dospělých i dětí. V Městské knihovně Luhačovice se uskutečnila rekonstrukce objektu, výměna 

oken a výmalba. 

O dotaci VISK3 na zkvalitnění a rozšíření služeb si v roce 2016 úspěšně zažádaly knihovny: Brumov-

Bylnice, Oldřichovice, Machová, Napajedla, Mysločovice, Karlovice, Slušovice, Zádveřice- Raková, Újezd 

u Valašských Klobouk, Křekov. Většinou šlo o nákup počítačového vybavení nebo knihovnického softwaru.  

Dotace v rámci malých projektů SKIP Velká Morava získaly knihovny obcí Vlachovice a Hostišová. 

Pro starosty obcí a dobrovolné knihovníky okresu Zlín se uskutečnilo tradiční 11. setkání starostů obcí a 

knihovníků okresu Zlín. Semináře, který se konal ve Slušovicích, se zúčastnilo celkem 75 hostů, z toho bylo 

20 starostů. Hlavní příspěvek na semináři přednesla RNDr. Lenka Prucková s příspěvkem Vesnická 

knihovna nového tisíciletí. Součástí semináře byla exkurze v rekonstruované Nové sokolovně s knihovnou, 

kterou vedl starosta Ing. P. Hradecký. Podzimní Seminář pro knihovníky okresu Zlín proběhl v krajské 

knihovně 9. 11. 2016. 

Ve KKFBZ se uskutečnily se čtyři porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín. Knihovna Boženy 

Benešové Napajedla uspořádala poradu pro neprofesionální knihovníky v Oldřichovicích, zúčastnilo se jí 

10 knihovníků, v Křekově proběhla porada knihovníků z regionu Valašských Klobouk za účasti 

7 knihovníků. 

V roce 2016 zahájili půjčování přes AKS knihovny v Machové, Březnici, Hřivínově Újezdu, Mysločovicích a 

Karlovicích. Knihovny v Zádveřicích a Slušovicích získaly dotaci na upgrade AKS. Poslední knihovna bez 

elektronického katalogu okresu Zlín v Hrobicích už má podánu žádost do dotačního programu MK ČR  

VISK 3 na AKS Verbis a on-line katalog. 

V současné době půjčuje prostřednictvím automatizovaného knihovního systému 46 knihoven. Ve všech 

knihovnách okresu je provedena retrokonverze knihovního fondu a všechny knihovny již mají webovou 

stránku.  

Titul Knihovna roku 2016 Zlínského kraje získala za okres Zlín knihovna v Oldřichovicích (knihovnice 

Radmila Viceníková) a zvláštní uznání obdržela knihovnice Místní lidové knihovny ve Štítné nad Vláří paní 

Helena Zvoníčková.  Mimořádné osobní ocenění za dlouhodobou velmi dobrou práci v obecní knihovně 

získala paní Věře Matůšů z Obecní knihovny v Trnavě. 

Soutěže Vesnice roku se na Zlínsku zúčastnily čtyři obce – Kašava, Nedašov, Rudimov a Žlutava. Ve všech 

zúčastněných obcích fungují dobře také knihovny. Obec Kašava převzala titul Vesnice roku Zlínského kraje 

2016 a zvítězila také v celostátním kole. 

Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 

Poradenská a konzultační činnost 

 V lednu 2016 bylo provedeno a zpracováno vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce za 

rok 2015 a předáno zřizovateli KKFBZ. Byl vytvořen Metodický pokyn KKFBZ Zásady účtování a 

evidence regionálních funkcí v roce 2016. 

 Vypracována Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2015 

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. 



 

 Bylo provedeno vyhodnocení plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb 

(VKIS) v roce 2015 a zveřejněno 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 2016. 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: Bezměrov, 
Vrbka, Střílky, Uherský Brod, Šumice, Prakšice, Pašovice, Valašské Meziříčí, Krhová a Velká Lhota. 

 Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje poskytl 99 konzultací a uskutečnil 59 

metodických návštěv v knihovnách Zlínského kraje, z toho proběhlo 19 jednání s provozovateli 

knihoven.  

 Útvar ve spolupráci s Odborem kultury Zlínského kraje KKFBZ připravil čtvrtý 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 25 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 20. 9. v sídle kraje za účasti představitelů obcí, Zlínského 

kraje, knihoven a zástupců kulturní sféry. Ocenění obdržely knihovny: Obecní knihovna 

Rajnochovice, Místní knihovna Veletiny, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a Obecní 

knihovna Oldřichovice. Vybrané knihovnice obdrželi zvláštní uznání za vynikající práci 

v knihovnách: paní Milada Ševčíková (knihovnice Obecní knihovny Střílky), Heleně 

Brettschneiderová (knihovnice Masarykovy veřejná knihovna Vsetín), Milada Rokytová 

(knihovnice Městské knihovny Staré Město) a Helena Zvoníčková (knihovnice Místní lidová 

knihovna ve Štítné nad Vláří). Mimořádné osobní ocenění za dlouhodobou velmi dobrou práci 

v obecní knihovně předal radní Ladislav Kryštof paní Věře Matůšů z Obecní knihovny v Trnavě. 

 

 

Ocenění Obecní knihovny Rajnochovice  Ocenění Místní knihovny Veletiny 



 

Ocenění Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm (foto© Jiří 

Balát) 

Ocenění Obecní knihovny Oldřichovice  

 

Společné foto všech oceněných (foto © Jiří Balát) 

 Vedoucí útvaru vystoupila na motivačním semináři pro starosty k soutěži Vesnice roku v KKFBZ. 

V krajském kole soutěže získala diplom pro knihovnu roku 2016 Zlínského kraje Obecní knihovna 

Rajnochovice.  

 KKFBZ projednávala a připravovala se Zlínským krajem a ve spolupráci s pověřenými knihovnami 

zajištění financování výkonu regionálních funkcí v roce 2017. 

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

funkcí na vybranou základní knihovnu pro rok 2017. 

 Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se ve spolupráci s Klubem dětských knihoven 
Zlínského kraje podílel na přípravě společného projektu SKIP Velká Morava – Představujeme 



 

současné autory dětských knih. V rámci projektu byly realizovány čtyři besedy pro děti čtyř 
knihoven kraje s autorem, ilustrátorem a komiksovým tvůrcem Vojtěchem Juríkem (VHRSTI).  

 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 2015“. 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 2016 a pro sledování plnění standardů VKIS. 

Standard byl naplněn. 

Vzdělávání, semináře, porady 

Vzdělávání knihovníků ve Zlínském kraji v roce 2016 zajišťovala KKFBZ ve svém vzdělávacím centru.  

Uskutečnilo se 12 kurzů informačních a komunikačních technologií (ICT), které byly financovány 

z programu MK ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků a z rozpočtu KKFBZ (60 hodin, 132 

účastníků).  

Kromě toho byly uspořádány kurzy s knihovnickou problematikou:  

 Workshop Zkušenosti s RDA 

 „Wiki svět“ 

 Kritická bilance polistopadové české literatury a nová jména a osobnosti české literatury (po roce 
2005) 

 Centrální adresář knihoven 

 Markéta Hejkalová, Antonín Bajaja: O psaní, překládání a PEN klubu 

 Svět obchodních informací a práce s ekonomickými databázemi 

 Dětské čtenářství a dyslexie 

 Čtenářská dílna pro knihovníky a učitele 

 Prezentace ze zahraničních služebních cest Slovensko a Polsko 

 Seminář o zvukových dokumentech 

 Pedagogika pro knihovníky (2 navazující kurzy) 

 Moderní americká literatura 

 Školení jmenných autorit (2 navazující kurzy) 

 Workshop: Knihovny.cz – Centrální portál knihoven 

Celkem se těchto odborných akcí zúčastnilo 518 účastníků.  

Každoročně pořádaný kurz knihovnického minima absolvovalo 12 knihovníků Zlínského kraje.   

  



 

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

odborných akcích: 

 krajský seminář profesionálních knihoven Zlínského kraje (49 účastníků) 

 seminář pro starosty a knihovníky okresu Zlín (75 účastníků), 

 seminář pro dobrovolné knihovníky okresu Zlín (42 účastníků), 

 XV. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (22 účastníků). 

Pro knihovny byly krajskou knihovnou dále uspořádány: 

 tři porady ředitelů a metodiků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (28 účastníků) 

 porada metodiček krajské a pověřených knihoven (5 účastníků), 

 čtyři porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (46 účastníků). 
 

Absolventky kurzu knihovnického minima  Krajský seminář knihoven ZK, Uherské Hradiště 

Seminář Dětské čtenářství a dyslexie  Seminář knihoven paměťových institucí ZK, Kroměříž 

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 2017 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 bylo vykonáno méně metodických návštěv i a o něco více konzultací 

v knihovnách všech okresů.  

 Poradenství 

2015 2016 

celkem  KK KBBB MVK  KKFBZ*  

  počet poskytnutých konzultací 1 798 1 881 224 610 510 537 

  počet metodických návštěv 936 920 392 112 242 174 

celkem akcí 2 734 2 801 616 722 752 711 

z toho jednání se zástupci obcí 384 402 135 50 89 128 

*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 2015.  

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 2016 se uskutečnilo v kraji celkem 69 vzdělávacích akcí (49 v rámci RF), což je o 5 akci více než 



 

v loňském roce. To mohlo být způsobeno rozdílnou metodikou vykazování vícedenních akcí (pořádá-li 

knihovna stejnou akci v jiný den, pak ji eviduje znovu).  

Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou účastnilo 

20 knihovníků. Průměrně trvala jedna vzdělávací akce 3,5 hodiny. 

KKFBZ uspořádala pro knihovníky kraje a okresu Zlín 40 vzdělávacích akcí, z toho 24 v rámci regionálních 

funkcí – viz výše.  

Pověřené knihovny uspořádaly 29 vzdělávacích akcí pro knihovníky, což je o 9 akcí méně než v předchozím 

roce. Akce pověřených knihoven byly zaměřeny na tato témata: práce s dětským čtenářem – náslech 

besedy, vyhledávání v elektronickém katalogu, balení knih, podporu čtenářství a propagace knihovny 

v obci, seznámení s AKS Tritius, prezentaci citačního programu Citace pro, tvorbu propagačních letáků, 

knihovnu v sociálních sítích, ROI – šťastné číslo pro knihovnu, Centrální adresář knihoven a další.  

Krajský seminář profesionálních knihoven Zlínského kraje se uskutečnil v Uherském Hradišti a zúčastnilo 

se ho 49 knihovníků. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana a konal 

se v přednáškovém sále Slováckého muzea. Hlavním tématem byla problematika marketingu 

a komunikace knihoven (hlavní příspěvek PhDr. Libuše Foberová).   

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

i starostové těchto knihoven.  

 Seminář pro neprofesionální knihovníky v  Kroměříži a v Holešově 

 Setkání starostů a knihovníků okresu Uherské Hradiště v Babicích 

 Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín  

 Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín  

Obsahem seminářů byla tato témata: statistické výsledky roku 2015, plnění standardů VKIS, představení 

knihoven, dotazníkové šetření, prostorové a technické vybavení knihoven, knihovník ve službách, 

Knihovny nového tisíciletí, využití dotačních programů MK ČR a další témata. 

Ve druhém pololetí roku 2016 proběhl v MVK Vsetín první den semináře „Co venkovské knihovny umějí a 

mohou“, který pokračoval další dny v Horní Lidči. Semináře se zúčastnilo 50 knihovníků z 38 knihoven.  

V březnu se konalo v Kroměříži Pracovní setkání knihoven paměťových institucí města. 

Vzdělávání 

2015 2016 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ*  

  počet obsloužených knihoven 313 317 55 40 72 150 

  počet všech vzdělávacích akcí 64 69 15 7 7 40 

z toho: počet akcí v rámci RF 34 49 12 7 6 24 

  počet všech účastníků 1 403 1405 160 174 187 884 

z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 784 1001 108 110 162 621 

  počet všech vyučovacích hodin 347 236 39 14 14 169 

z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 120 154 30 14 10 100 

*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 knihoven1.  

 2015 2016 

 
celkem celkem KK KBBB MVK KKFBZ* 

  počet obsloužených knihoven 80 88 14 16 27 31 

  počet akcí 30 28 9 4 5 10 

  počet účastníků 316 331 92 60 83 96 

*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 2017, 

 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. V roce 2016 připadla 

povinnost provést revizi v 60 knihovnách, což bylo o 8 knihoven více než v roce předešlém. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních 

fondů 

2015 2016 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

počet revidovaných knihovních jednotek  154 848 215 140 72 907 73 449 23 390 45 394 

počet revidovaných knihoven 52 60 19 16 8 17 

počet aktualizovaných k. j.  114 917 195 219 34 023 91 433 55 879 13 884 

počet aktualizovaných knihoven 69 95 17 21 29 28 

počet vyřazených knihovních jednotek 20 220 30 160 5358 9 433 6 955 8 414 

počet knihoven  88 81 23 18 15 25 

                                                             

1
 Podle krajské koncepce rozvoje RF knihoven ve Zlínském kraji by měly pověřené knihovny uspořádat 3–4  porady 

profesionálních knihoven ročně v každé PK nebo v některé z profesionálních knihoven. 

 



 

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 

2015 2016 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

Nákup 

počet obsloužených 

knihoven 124 128 13 58 39 18 

počet nakoupených 

knihovních jednotek 10 222 10 924 687 7 583 1 870 784 

Zpracování  

počet obsloužených 

knihoven 279 260 72 67 49 72 

počet zpracovaných 

knihovních jednotek 25 395 27 417 4 771 11 391 4 677 6 578 

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 17 % 

z celkové finanční částky na výkon regionálních funkcí v jednotlivých okresech. Vynaložené finanční 

prostředky na VF v roce 2016 byly 1 685 376 Kč (v roce 2015 to bylo 1 719 968 Kč) a tvořily 17,4 % 

z celkové částky. Roční přírůstek VF činil 9 618 svazků a byl o 379 svazků nižší než v předchozím roce. 

Úbytek VF byl 2 633 knihovních jednotek (jednalo se především o opotřebené knihy, nebo v případě 

krajské knihovny o knihy ze zaplavené knihovny v Haluzicích). Průměrná cena za knihu činila 182 Kč. 

Výměnný fond 

2015 2016 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

stav VF 31. 12. 2016 145 566 152 172 39 110 41 596 28 510 42 956 

roční přírůstek VF 9 618 9 239 2 122 2 167 2 134 2 816 

roční úbytek VF 1 690 2 633 140 2 204 56 233 



 

Cirkulace výměnného fondu 

Ve všech okresech probíhá cirkulace výměnných souborů podle standardu. V okresech Kroměříž, Uherské 

Hradiště a Zlín 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.  

Knihovny okresu Kroměříž mají možnost výběru z tematických a rozšiřujících souborů. Nabídka je 

neprofesionálními knihovnami žádaná a využívaná. V r. 2016 bylo vypůjčeno 60 těchto souborů. 

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.  

V knihovnách všech regionů mají do výměnných souborů zařazeny i výměnné soubory sestavené 

z mluveného slova na CD nosičích, v okrese Vsetín mají z těchto typů dokumentů sestavené samostatné 

cirkulační soubory.  

MVK Vsetín nabízela kromě jarního a podzimního souboru také letní výměnný soubor. KKFBZ provedla 

svoz všech podzimních VS. Knihy z těchto souborů byly svezeny, uloženy ve skladu a budou dále využívány 

k souborům na přání. Také díky tomu bylo v roce 2016 vyexpedováno o 115 souborů méně než roce 2015. 

Cirkulace VF 

2015 2016 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 345 338 101 66 70 101 

  počet expedovaných souborů 1 173 1 058 417 223 217 201 

  počet svazků v souborech 83 518 78 695 21 690 14 118 24 752 18 135 

Standard: minimálně 2x ročně 1 soubor s minimálně 60 svazky dle Metodického pokynu MKČR k zajištění 

výkonu RF knihoven a jejich koordinaci na území ČR z roku 2014 

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 

2015 2016 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 171 193 37 47 69 40 

  počet akcí 262 259 52 108 56 43 

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 

2015 2016 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 346 389 95 87 77 130 

  počet ujetých km 17 788 18 392 5 055 3 979 5 682 3 676 

Stav elektronických služeb 

KKFBZ a pověřené knihovny se postupně snaží, aby všechny knihovny kraji měly provedenu retrokonverzi 

fondu a 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. 2015 (bez poboček) 

Počet knihoven, které splňují 

k 31. 12. 2016 (bez poboček) 

Kompletní retrokonverze fondu 208 215 

Elektronický katalog na internetu 212 218 

 

V roce 2016 přibylo 7 knihoven, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu. Retrokonverzi 

knihovního fondu má provedenu celkem 85 % obsluhovaných knihoven kraje. Webové stránky mají 

všechny knihovny kraje. Na webových stránkách obecních knihoven přibylo 6 on-line katalogů.  

Během roku 2016 se stav elektronických služeb obecních knihoven zlepšil. Stále zůstává hlavním úkolem 

pokračování v retrokonverzi knihovních fondů a práce při aktualizaci a zlepšení obsahu webových stránek 

knihoven. 

Kompletní
retrokonverze fondu

Elektronický katalog na
internetu

208 212 

7 6 
37 34 

Počet knihoven kraje, které nesplňují

Přibylo v roce 2016

Počet knihoven, které splňovaly k 31. 12. 2015



 

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 2016 v rozpočtu Zlínského kraje schválena částka 

9 670 000 Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji.  

Oproti roku 2015 byla celková částka o 70 000 Kč vyšší vzhledem k navýšení v rámci rozpočtu krajské 

knihovny. Částka na dotaci pro pověřené knihovny zůstala beze změny, proto musely pověřené knihovny 

řešit navýšení platů zaměstnanců na základě nařízení vlády úpravami rozpočtu a omezením některých 

činností. 

Rozpočet přidělených financí na RF ve Zlínském kraji v roce 2016 

Příjemce Částka 

KKFBZ Zlín 2 870 000     

KK Kroměříž 2 244 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 325 000 

MVK Vsetín 2 231 000 

Zlínský kraj celkem 9 670 000 

Regionální funkce personálně zajišťovali pracovníci KKFBZ (4,4), KK (3,92), KBBB (4,8) a MVK (3,92) na 

celkem 17,04 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 (150 Kč na hodinu – mzdové 

náklady, pojištění, režijní náklady) a čtvrtletně propláceny provozovatelům knihoven fakturou. Na základě 

objednávky knihovnických služeb bylo v roce 2016 odpracováno 7 988 hodin (o 196 hodin méně než 

v roce 2015) v celkové částce 1 198 200 Kč (o 29 050 Kč méně než v předchozím roce).  

Okres Kroměříž 

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

2016 finanční prostředky v celkové výši 2 244 000 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 17,5 % 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.) 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 1 120 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 3,92.  

U OON byla uzavřeny dohoda o provedení práce na odborné přednášky určené knihovníkům místních 

a obecních knihoven v rámci celoživotního vzdělávání.  

Jiné sociální pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání. 

Zákonné sociální náklady tvoří 1,5 % 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, odborný rozvoj a pracovní oděvy. 

Ostatní provozní náklady zahrnovaly náklady z drobného dlouhodobého majetku, nákup počítače, čtečky 

čárového kódu a pájky a nákup pěti 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 2016. 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 395 299 Kč, což představovalo 17 % z celkové výše dotace. V roce 2016 bylo 

nakoupeno pro výměnný fond 2 179 svazků. Pro RF bylo najeto celkem 3 979 km. 

V roce 2016 bylo nakoupeno pro knihovny regionu 3 730 svazků. Z prostředků dotace byl zajištěn jejich 

nákup a odborné zpracování.  

Cestovné bylo vyplaceno pracovníkům knihovny, kteří zajišťovali regionální služby. 

Do nákladového účtu ostatní služby byly zahrnuty náklady na aktualizaci programu ve výši 30 % celkových 

nákladů a ekonomického programu 15 % celkových nákladů, tisk knižních lístků, renovaci tonerů apod. 

Dále zde byly zahrnuty částečné náklady na telefony pracovníků zajišťujících RF a poštovné.  



 

Na základě objednávek knihovnických služeb bylo odpracováno 222 hodin a výše nákladů dosáhla 

33 300 Kč.   

Na zajišťování regionálních funkcí se podíleli pracovníci čtyř profesionálních knihoven na základě smlouvy 

o poskytování regionálních knihovnických služeb. 

V roce 2016 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 2 231 000 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 17 % 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 

(360 000, tj. 2 2400 hodin), dále servis AKS, telefony, internet a ostatní služby. 

Z dotace na regionální funkce pro okres Vsetín byly uhrazeny náklady na 3,92 pracovního úvazku 

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 – 2 870 000 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 4,4. 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 474 247 Kč. Z ostatních zdrojů 

pro další nákup knihovního fondu kromě výše uvedeného bylo použito 44 124 Kč. Jednalo se o pojistné 

plnění škodní události vodovodní havárie v obci Haluzice, kde došlo ke zničení knihovního fondu.  

Náklady na nákup knihovního fondu tvořily 17,8 % z celkového rozpočtu na regionální funkce pro rok 

2016. 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 4 246 hodin v celkové výši 636 900 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. 

Celkové zhodnocení  
Krajská knihovna a pověřené knihovny vykonávaly regionální služby pro obsluhované knihovny Zlínského 

kraje v souladu se standardy regionálních funkcí knihoven a 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.  

Významnou službou pro knihovny byl opět nákup, zpracování a cirkulace výměnných souborů knih. 

Z důvodu nedostatku financí byl roční přírůstek výměnných fondů o 379 svazků nižší než v předchozím 

roce. Na základě objednávky knihovnických služeb bylo v roce 2016 o 196 hodin méně než v roce 2015. 

V roce 2016 byl kladen důraz na plnění standardů knihovnických služeb a vzdělávání knihovníků. Nabídka 

vzdělávacích akcí pro knihovníky byla v souladu se standardem a počet účastníků akcí byl srovnatelný 

s předchozím rokem. 

V souvislosti s postupnou automatizací knihoven je malými knihovnami stále velmi žádaná služba servisu 

výpočetní techniky. Na konci roku 2016 mají všechny knihovny webovou stránku, 87 % knihoven kraje má 

na webových stránkách umístěn odkaz na svůj elektronický katalog.  

Na výkonu regionálních funkcí krajská knihovna opět spolupracovala s knihovnami pověřenými, 

profesionálními a také s provozovateli knihoven ve Zlínském kraji. Standardy a cíle regionálních funkcí se 

podařilo v roce 2016 naplnit.  

 

Zlín, 17. 2. 2017  

 

 

PhDr. Zdeňka Friedlová  

ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 

příspěvkové organizace 

Zpracovala: Ing. Jana Tomancová 

Přílohy: dle obsahu 

  



 

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  2016 

1 Kraj Zlínský   

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)    4  Sumář 

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 17,04 

4 Počet obsluhovaných knihoven 395 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 371 

7   počet poskytnutých konzultací 1 881 

8   počet metodických návštěv 920 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 397 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 324 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 317 

14   počet všech vzdělávacích akcí 69 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 49 

16   počet všech účastníků 1405 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 1001 

18   počet všech vyučovacích hodin 236 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 154 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 88 

22   počet akcí 28 

23   počet účastníků 331 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 138 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  215 140 

27   počet revidovaných knihoven 60 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

29   počet obsloužených knihoven 128 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 10 924 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 260 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 27 417 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2016 152 172 

36   roční přírůstek VF 9 239 

37   roční úbytek výměnného fondu 2 633 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 9 015 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

40      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 224 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 338 

43   počet expedovaných souborů 1 058 

44   počet svazků v souborech 78 695 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46   počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu AKS 193 

47   počet akcí, zásahů 259 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 389 

50   počet ujetých km 18 392 



 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

  (pouze z finančních prostředků kraje) Sumář 

51 Kraj Zlínský              

52 Název knihovny KKFBZ + 3 pověřené knihovny   

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 240 094 

54  z toho: nákup knihovního fondu 1 167 005 

55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 23 556 

56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 9 744 

57 Cestovné (číslo účtu 512) 33 504 

58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 594 274 

59  z toho: doprava                        -       

60  z toho: servis AKS 8 642 

61  z toho: nákup licence na el. zdroje                        -       

62  z toho: nákup knihovnických služeb 561 300 

63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 3 534 543 

64  z toho: platy zaměstnanců 3 442 163 

65  z toho: ostatní osobní náklady 92 380 

66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 174 071 

67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 149 541 

68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0 

69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 40 673 

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                         -       

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

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

81 Náklady za rok 2016 2 914 124 

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 536 929 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  518 371 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 1 234 506 

85  z toho: platy zaměstnanců 1 206 334 

86  z toho: ostatní osobní náklady 16 320 

87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 410 462 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 732 227 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 2 914 124 

90 Investiční náklady                        -       

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) z toho 44.124 Kč náhrada pojišťovny 2 914 124 

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  1 675 686 

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí) 1 429 025 

94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí)  335 788 

 



 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok 2016 

1 Kraj  Zlínský                                  

2 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace   

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,920 

4 Počet obsluhovaných knihoven 110 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 97 

7   počet poskytnutých konzultací 224 

8   počet metodických návštěv 392 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 111 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 80 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 55 

14   počet všech vzdělávacích akcí 15 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 12 

16   počet všech účastníků 160 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 108 

18   počet všech vyučovacích hodin 39 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 30 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 14 

22   počet akcí 9 

23   počet účastníků 92 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 33 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  72 907 

27   počet revidovaných knihoven 19 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

29   počet obsloužených knihoven 13 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 687 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 72 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 4 771 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2016 39 110 

36   roční přírůstek VF 2 122 

37   roční úbytek výměnného fondu 140 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 122 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 101 

43   počet expedovaných souborů 417 

44   počet svazků v souborech 21 690 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 37 

47   počet akcí, zásahů 52 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 95 

50   počet ujetých km 5 055 

  



 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  2016 

1 Kraj  Zlínský                                  

2 Název knihovny: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana                   

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4,8 

4 Počet obsluhovaných knihoven 87 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 76 

7   počet poskytnutých konzultací 610 

8   počet metodických návštěv 112 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 87 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 79 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 40 

14   počet všech vzdělávacích akcí 7 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 7 

16   počet všech účastníků 174 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 110 

18   počet všech vyučovacích hodin 14 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 14 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 16 

22   počet akcí 4 

23   počet účastníků 60 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 31 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  73 449 

27   počet revidovaných knihoven 16 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

29   počet obsloužených knihoven 58 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 7 583 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 67 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 11 391 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2016 41 596 

36   roční přírůstek VF 2 167 

37   roční úbytek výměnného fondu 2 204 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 167 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce   

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 66 

43   počet expedovaných souborů 223 

44   počet svazků v souborech 14 118 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 47 

47   počet akcí, zásahů 108 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 87 

50   počet ujetých km 3 979 



 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  2016 

1 Kraj                                 Zlínský  

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     MVK Vsetín 

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,920 

4 Počet obsluhovaných knihoven 77 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 77 

7   počet poskytnutých konzultací 510 

8   počet metodických návštěv 242 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 77 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 62 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 72 

14   počet všech vzdělávacích akcí 7 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 6 

16   počet všech účastníků 187 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 162 

18   počet všech vyučovacích hodin 14 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 10 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 27 

22   počet akcí 5 

23   počet účastníků 83 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 29 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  23 390 

27   počet revidovaných knihoven 8 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

29   počet obsloužených knihoven 39 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 1 870 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 49 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 4 677 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2016 28 510 

36   roční přírůstek VF 2 134 

37   roční úbytek výměnného fondu 56 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 134 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce   

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 70 

43   počet expedovaných souborů 217 

44   počet svazků v souborech 24 752 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 69 

47   počet akcí, zásahů 56 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 77 

50   počet ujetých km 5 682 



 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  2016 

1 Kraj  Zlínský                                  

2 Název knihovny: KKFBZ okresní a krajská funkce                     KKFBZ 

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 4,40 

4 Počet obsluhovaných knihoven 121 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 121 

7   počet poskytnutých konzultací 537 

8   počet metodických návštěv 174 

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

10   počet obsloužených knihoven 122 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 103 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 150 

14   počet všech vzdělávacích akcí 40 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 24 

16   počet všech účastníků 884 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 621 

18   počet všech vyučovacích hodin 169 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 100 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 31 

22   počet akcí 10 

23   počet účastníků 96 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 45 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  45 394 

27   počet revidovaných knihoven 17 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

29   počet obsloužených knihoven 18 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 784 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 72 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 6 578 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 30.6. 2016 42 956 

36   roční přírůstek VF 2 816 

37   roční úbytek výměnného fondu 233 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 592 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 224 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 101 

43   počet expedovaných souborů 201 

44   počet svazků v souborech 18 135 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 40 

47   počet akcí, zásahů 43 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 130 

50   počet ujetých km 3 676 



 

 


