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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 2018 krajské a pověřených knihoven Zlínského kraje. Zajištění výkonu 
regionálních funkcí se řídí Zásadami zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.  

V roce 2018 zajišťovaly výkon regionálních funkcí (dále RF) ve Zlínském kraji tři knihovny pověřené 
výkonem RF a krajská knihovna s celkovým počtem pracovních úvazků 17. Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (KKFBZ), plnila a koordinovala výkon RF pro 390 zaregistrovaných 
základních knihoven ve Zlínském kraji tak, jak jsou definovány v § 11 odst. 4 knihovního zákona č. 
257/2001 Sb. Pro okres Zlín vykonávala RF KKFBZ. Na základě smluvního vztahu pověřila KKFBZ výkonem 
RF 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 RF 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 2018 zaměřen na naplňování cílů Koncepce rozvoje 
regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022, z nichž byl kladen důraz na 
retrospektivní zápis knihovních fondů v příslušných regionech a aktualizaci knihovního fondu 
s přihlédnutím k novému standardu pro dobrý fond. Metodika byla zaměřena také na zlepšování prostoru 
knihoven tak, aby se knihovny mohly stát komunitními centry obcí. 

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 RF 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.  
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Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 

Okres Kroměříž 
V okrese Kroměříž zajišťovala a koordinovala výkon RF 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 
a Městská knihovna Morkovice. Od roku 2018 vypověděla tuto spolupráci Městská knihovna Chropyně. 
Poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci RF pro neprofesionální knihovny středisek 
Chropyně, Kroměříž, Kvasice, Koryčany, Zdounky zajišťovala Knihovna Kroměřížska.  

Výkonem RF 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 2018 dotaci knihovny: Městská knihovna Holešov a Městská 
knihovna Koryčany (přechod na AKS Tritius), Knihovna Kroměřížska (dokončení RFID), Městská knihovna 
Morkovice (zahájení výpůjček e-knih a obnova technického vybavení), Obecní knihovna v Kostelci u 
Holešova a Obecní knihovna Němčice (obnova technického vybavení). 

Mnozí provozovatelé knihoven provedli rekonstrukce prostor, úpravy interiéru nebo nákup nového 
vybavení knihoven. Do nově zrekonstruované budovy s novým nábytkovým vybavením se přestěhovala 
Obecní knihovna Rymice. Místní knihovna v Cetechovicích byla přestěhována do větší místnosti a 
vybavena novým nábytkem. Další větší změny proběhly v Obecní knihovně v Záříčí  (nově vymalováno, 
nový koberec) a v Místní knihovně v Žalkovicích (nový nábytek). V rekonstrukci je Místní knihovna 
Nítkovice - je opravována celá budova. 

Od r. 2013 je profesionální knihovna Morkovice přestěhována do náhradních prostor, které však nejsou 
vyhovující. Umístění knihovny v náhradních prostorách je plánováno do června 2019. 

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje Souborný katalog pro veřejné knihovny okresu 
Kroměříž. V roce 2018 byl do AKS Tritius zapsán knihovní fond (dále KF) čtyř neprofesionálních knihoven – 
Chvalčov, Karolín, Podhradní Lhota, Přílepy, v celkovém počtu 6 708. Byl zahájen zápis KF knihovny 
Němčice. Celkem je od roku 2007 proveden retrospektivní zápis KF do AKS Tritius REKS ve 42 
neprofesionálních knihovnách kompletně (v jedné pouze částečně). 

Retrospektivní konverzi všech knihoven a následně zápis nových přírůstků pro střediska Chropyně, 
Kroměříž, Koryčany, Kvasice a Zdounky do AKS Tritius provádí zaměstnanci regionálního oddělení 
Knihovny Kroměřížska. Zápis nových přírůstků pro středisko Bystřice, Holešov a Morkovice provádí 
zaměstnanci knihoven v Bystřici, v Holešově a Morkovicích. 

WWW katalogy knihoven jsou dostupné na Internetu z webové stránky Knihovny Kroměřížska – 
www.knihkm.cz – Katalog a také stránek konkrétních knihoven nebo obcí. 

Pět profesionálních knihoven okresu Kroměříž pracuje v AKS Clavius, čtyři (KK, Městská knihovna Holešov, 
Městská knihovna Koryčany a Městská knihovna Morkovice) pracují v AKS Tritius. 

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

68 neprofesionálních knihoven má vytvořeny webové stránky. Z toho10 knihoven využívá domény svého 
provozovatele, na jehož webové stránce má umístěný odkaz. 
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Titul „Knihovna Zlínského kraje roku 2018“ byl udělen Obecní knihovně Rymice, kterou vede 
RNDr. M. Zakopalová. Ocenění Knihovník Zlínského kraje obdržela knihovnice Ivana Samsonová z Místní 
knihovny Hlinsko (pobočka Městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem). Informace k programu RF jsou 
dostupné na webových stránkách Knihovny Kroměřížska - www.knihkm.cz. 

Okres Uherské Hradiště 
V okrese Uherské Hradiště pracovalo 85 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. V roce 2018 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.  

Hlavní část spolupráce s knihovnami spočívá v pomoci při revizích knihovního fondu, které jsou z časového 
hlediska velmi náročné, aktualizaci, pomoci při nákupu a zpracování knih, při vyřazování a při automatizaci 
knihovních procesů. U nákupů knih pro obce jsou uplatňovány rabaty, které knihovna dostává od svých 
dodavatelů.  

V roce 2018 byla jednání se zástupci obcí a knihovníky zaměřena zvláště na konkretizaci úkolů 
vyplývajících knihovnám z nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. V rámci metodických návštěv a konzultací byla zvýšená pozornost a podpora věnována především 
knihovníkům, kteří nově nastoupili do knihoven: Hostětín, Kněžpole, Stříbrnice a Vyškovec. Personální 
osazení se také posílilo o dvě pracovní síly v profesionální knihovně v Kunovicích. Všem byla poskytnuta 
instruktáž o službách knihovny.  

Z programu MK ČR VISK 3 obdržely v roce 2018 dotaci 4 knihovny, které žádaly o nové technické vybavení 
v rámci zkvalitnění služeb pro uživatele.  

Proměna interiéru knihovny proběhla začátkem roku v obci Kněžpole, Sušice a Tupesy. Do knihovny 
Kněžpole byl pořízen nový koberec, nové regály a byl vybudován koutek pro děti. V Sušicích zrenovovali 
původní regály, vymalovali, vybudovali koutek pro děti a pořídili nové stoly a židle. Do knihovny v Tupesích 
byly na zakázku vyrobeny nové regály a výpůjční pult a prostor knihovny byl vymalován. Knihovnice 
v Bánově má nový výpůjční pult, Místní knihovna Pitín vybavila prostor knihovny sedacími vaky pro dětské 
čtenáře, Místní knihovna Velehrad pořídila nový výpůjční pult, dva regály na dětskou literaturu, regál na 
naučnou literaturu do čtenářského ekokoutku, nové křeslo a dekorativní polštáře. Velká změny interiéru 
proběhly i v knihovně ve Vyškovci. Stávající prostor knihovny byl rozšířen o vedlejší místnost, byla 
položena nová podlaha, knihovna byla vymalována a byl pořízen dětský nábytek.  

Knihovnický automatizovaný systém CLAVIUS-REKS modul katalogizace mají všechny knihovny regionu. 
Přes AKS půjčuje celkem 48 neprofesionálních knihoven regionu.  

Aktualizaci knihovního fondu se zaměřena na knihovny, u kterých je plánovaná revize fondu v aktuálním 
roce nebo roce následujícím. Obsáhlejší aktualizace v knihovně Kněžpole (vyřazeno 1339 svazků) souvisela 
s úpravami interiéru knihovny. Pomoc při aktualizaci byla poskytnuta i 7 profesionálním knihovnám. 

Konference, při níž se starostové obcí z okresu Uherské Hradiště setkali se zástupci veřejných knihoven, se 
uskutečnila v listopadu v obci Ostrožská Nová Ves. Účastníci si po skončení odborného programu měli 
možnost prohlédnout i nově zrekonstruované prostory knihovny.  

Ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2018 získala Místní knihovna Dolní Němčí a zvláštní uznání 
obdržela paní Miroslava Končitíková z Místní knihovny Slavkov.  

Místní knihovna Dolní Němčí se stala Vesnicí roku 2018. V rámci krajského kola Vesnice roku obdržela 
Diplom za moderní knihovnické a informační služby.  

http://www.knihkm.cz/
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Informace k programu RF jsou dostupné na webových stránkách Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana – 
http://www.knihovnabbb.cz/pro-knihovny. 

Okres Vsetín 
MVK Vsetín ve svém regionu obsluhuje 76 knihoven a v roce 2018 se na zajišťování výkonu regionálních 
služeb podílely 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 2018. V lednu 2018 byly uzavřeny nové aktualizované smlouvy o poskytování 
regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí knihoven s obcemi Jablůnka, Horní Lideč a 
knihovnami v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí, které nahradily smlouvy z roku 2002. 

V programu MK ČR VISK 3 v roce 2018 uspělo celkem 9 projektů. Z dotace byla hrazena modernizace 
technického vybavení a zlepšení a zkvalitnění služeb knihoven v obcích Horní Lideč, Študlov, Střítež nad 
Bečvou, Karolinka, Kelč, Kladeruby, v MVK Vsetín a v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm. Na 
zavedení RFID technologie obdržela dotaci MVK Vsetín. 

V grantovém programu Knihovna 21. století uspělo 9 projektů – MVK Vsetín a Městská knihovna Rožnov 
pod Radhoštěm se třemi projekty, Městská knihovna Valašské Meziříčí se dvěma projekty a knihovna 
v Novém Hrozenkově s jedním projektem. 

Knihovna Halenkov se přestěhovala z prostor mateřské školky do prostor základní školy v obci. Knihovna 
je umístěna ve třetím podlaží se samostatným schodištěm a výtahem. V blízkosti se nachází společenský 
sál s kapacitou 100 -150 osob, vybavený dataprojektorem a aparaturou na zvučení akcí, který je knihovně 
k dispozici. Veškeré vybavení je nové, včetně PC techniky. V létě byla zakoupena a nainstalována 
klimatizace a nový kávovar pro návštěvníky knihovny. Výpůjční doba zde byla prodloužena o 3 hodiny 
týdně na 24 hodiny týdně. 

V knihovně v Hovězí byl pořízen nový počítač a nábytkové vybavení. V Novém Hrozenkově byla rozšířena 
knihovna o jednu místnost a upravena pro mládež 8 – 15 let, pořízen byl přenosný dataprojektor.  

V knihovně v Kelči pokračovalo dovybavení knihovny novým sedacím nábytkem. Nakoupeny byly sedačky, 
křesla, židle a stoly. Pořízena byla televize, počítač a notebook. 

Knihovna města Zubří byla posílena personálně z 1 na 2 pracovní úvazky. Rozšířena byla nabídka 
deskových her a zařazeny i hry venkovní. 

V obci Hutisko – Solanec bylo nainstalováno 5 knihobudek umístěných na strategických místech v obci 
Pořízena byla stojací lampa do relaxačního koutku a 5 odkládacích stolů. Knihovna v Prostřední Bečvě byla 
knihovna přestěhována do nových prostor v místním polyfunkčním domě v centru obce. Je propojena 
s nově vybudovanou kavárnou. V době, kdy je kavárna otevřena, mohou uživatelé využít výpůjčních služeb 
knihovny, ovšem bez knihovníka. V knihovně je nový koberec, osvětlení, výmalba, nábytek by měl být 
obměněn v roce 2019. Nové jsou dva regály, stůl pro knihovníka a police.  

V knihovně ve Vidči pořídili kávovar pro čtenáře, lednici a záložní zdroj pro PC. Ve Valašské Bystřici je 
v knihovně nová výzdoba dětského oddělení – komiksový koutek, nová magnetická nástěnka. Ve Stříteži 
nad Bečvou byly v rámci projektu VISK 3 do knihovny nakoupeny 2 PC. V knihovně ve Viganticích byly 
pořízeny dva regály na knihy a dva na časopisy. V knihovně v Dolní Bečvě byla vyměněna okna a 
namontovány žaluzie, nově vymalováno a byla kompletně zateplena budova, ve které je knihovna 
umístěna. Ve Valašské Senici byl zakoupen starší nábytek – stoly, židle. Ve Francově Lhotě byla 
instalována knihobudka, která byla vyrobena místním řezbářem. V knihovně v Jablůnce byly zakoupeny 
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dva nové regály na časopisy a 3 skládací stoly. V Bystřičce byl pořízen pojízdný polnicový box a několik 
nových regálů.  

Od února 2018 zahájeno půjčování v nově zrekonstruovaných prostorách v knihovně v Loučce. Knihovna 
působí ve stejném prostoru jako pošta a je nově vybavena nábytkem i regály. Výpůjční doba byla 
navýšena o 2 hodiny. V knihovně v Perné byl dokoupen sedací nábytek, stůl a židle. V Poličné byla zřízena 
knihobudka. Na pobočce knihovny Zašová ve Veselé bylo zrekonstruováno WC, doplněn nábytek o nový 
knihovní regál, stolek pod tiskárnu a dva monitory k PC. V knihovně Kladeruby byly doplněny 3 regály, 
věšáková stěna a nový počítač. V knihovně v Lužné byl pořízen starší stůl jako výpůjční pult, dvě židle a 
uzamykatelná skříňka na uložení dokumentů. V Janové byla otevřena knihovna v nových prostorách, které 
poskytla obec v budově OÚ místo přestěhované mateřské školky. Prostor byl vymalován, položena nová 
podlaha s kobercem, vybavení je starší, ale regály natřené, židle přečalouněné, dokoupeny sedací polštáře 
a pohovka. V březnu bylo pozváno do knihovny Zastupitelstvo, schválilo přesun PC z bývalé školy do 
knihovny a nákup stolku pod počítač. Knihovna ve Valašské Polance byla zvětšena o chodbu a o možnost 
využít vedlejší místnost na besedy. 

Knihovny střediska Vsetín se účastnily projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání – proběhly akce na 
podporu čtenářské gramotnosti. 

Retrokatalogizace probíhá v knihovnách Růžďka, Pozděchov a Lužná. 

Byla vyhodnocena Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín za rok 2017. V březnu 2018 na 
Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Ocenění si odnesly tyto 
dvě knihovnice: Pavlína Havlíková z Knihovny v Pržně a Mgr. Veronika Janů z Knihovny města Zubří  

Krajský titul Knihovna Zlínského kraje roku 2018 získala Knihovna města Zubří a ocenění Knihovník 
Zlínského kraje roku 2018 obdržela Jana Brinčeková ze Základní knihovny Jablůnka. 

Okres Zlín 
V okrese Zlín pracovalo 116 obsluhovaných knihoven a v roce 2018 se na zajišťování výkonu regionálních 
služeb podílely vedle KKFBZ také městské knihovny v Brumově-Bylnici, Fryštáku, Luhačovicích, 
Napajedlích, Otrokovicích, Slavičíně, Slušovicích, Vizovicích, Valašských Kloboukách a Knihovna Štítná 
nad Vláří.  

Začátkem roku byly uzavřeny nové Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb 
v rámci regionálních funkcí. Ty nahrazují původní smlouvy z roku 2002 a každoročně k nim bude 
vyhotovována příloha specifikující rozsah služeb, počet objednaných hodin, hodinovou sazbu a termíny 
zpracování výkazů. 

O dotaci VISK 3 na zkvalitnění služeb si úspěšně požádaly tyto knihovny a zřizovatelské obce: Oldřichovice 
(dataprojektor a plátno), Vysoké Pole (notebook), Újezd (PC), Vlachovice a Vrbětice (společný grant na 
obnovu technického vybavení), Jestřabí (počítačové vybavení). 

Během roku 2018 byly provedeny rekonstrukce, estetické úpravy, případně stěhování v knihovnách obcí: 
Knihovna obce Lukov – nový nábytek (stoly a židle), Obecní knihovna v Držkové – nové regály, Místní 
knihovna obce Halenkovice – nový sedací nábytek a velkoplošná televize, Místní knihovna v 
Oldřichovicích – nový dataprojektor a plátno, Místní knihovna Pohořelice – částečně nový nábytek, 
úprava interiéru a nákup dekorací, Místní knihovna v Jestřabí – celková rekonstrukce místnosti knihovny 
– nová podlaha, elektro rozvody, nákup regálů a nábytku, výmalba prostor, Obecní knihovna v Jasenné – 
zateplení a oprava fasády budovy knihovny, Obecní knihovna ve Lhotsku – výmalba knihovny, Obecní 
knihovna v Lutonině – knihovna přestěhována do nových prostor, nové regály a nábytek, Obecní 
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knihovna v Tichově – knihovna přestěhována do nových prostor, Místní knihovna ve Vlachově Lhotě – 
nové židle a další  vybavení do dětského koutku, Obecní knihovna Vlachovice – dokončena rekonstrukce 
prostor -výměna podlah, malování, nové regály a PC vybavení, Obecní knihovna Vrbětice – celková 
rekonstrukce objektu – npvá okna, dveře, výmalba a fasáda budovy, Obecní knihvna v Újezdě – výmalba 
prostor schodiště a chodeb u knihovny,Místní knihovna Haluzice – po opravě prostor byl zhotoven pro 
knihovnu nový nábytek – regály, sedačky, stoly, pult,Obecní knihovna Rudimov – nový nábytek na uložení 
her a dokumentace knihovny, Knihovna – Infocentrum Hostišová – nové regály (část), Obecní knihovna 
Bohuslavice u Zlína – nové vybavení dětského koutku,Obecní knihovna Provodov – nový regál  a 
uzamykatelné skříňky.  

Středisko Napajedla přešlo na nový AKS Verbis 2.0. Zapojeny jsou zatím tyto knihovny: Halenkovice, 
Karlovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava. 

Po jednání s OÚ bude Místní knihovna Haluzice znovu otevřena od roku 2019. 

Pro starosty obcí a dobrovolné knihovníky se v dubnu uskutečnil seminář 13. setkání starostů obcí a 
knihovníků okresu Zlín. Na tomto semináři bylo celkem 77 účastníků, z toho bylo 21 zástupců obcí. Kromě 
knihovníků a představitelů obcí se ho zúčastnil též člen Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslav Kašný. Hlavním 
bodem programu byl příspěvek Dopad GDPR na spisovou službu (Mgr. Pavel Šrámek). Podzimní Seminář 
pro knihovníky okresu Zlín proběhl v krajské knihovně 28. 11. za účasti 49 knihovníků. Stěžejní byl 
příspěvek Prof. Jiřího Trávníčka Česká čtenářská republika. 

V současné době půjčuje prostřednictvím automatizovaného knihovního systému 50 knihoven. Ve všech 
knihovnách okresu je provedena retrokonverze knihovního fondu a všechny knihovny již mají webovou 
stránku.  

Titul Knihovna Zlínského kraje roku 2018 získala za okres Zlín Místní knihovna v Křekově a ocenění 
Knihovník Zlínského kraje roku 2018 obdržela Alena Pakostová (KNIHOVNA-Infocentrum obec Hostišová). 
Mimořádné osobní ocenění člena Rady Zlínského kraje Miroslava Kašného získá paní Marie Škrabalová 
z pobočky Městská knihovna Otrokovice Baťov.  

V celostátní soutěží o nejlepší městskou knihovnu roku 2018, kterou vyhlašuj e Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR, získala první místo v kategorii měst od 5 000 až 10 000 obyvatel Městská 
knihoven Valašské Klobouky. 
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Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 

Poradenská a konzultační činnost 

• V lednu 2018 bylo provedeno a zpracováno vyúčtování finančních nákladů na RF za rok 2017 a 
předáno zřizovateli KKFBZ. Byl vytvořen Metodický pokyn KKFBZ Zásady účtování a evidence 
regionálních funkcí v roce 2018. Vypracována Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních 
funkcí ve Zlínském kraji v roce 2017. 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 2017 a zveřejněno na 
internetových stránkách KKFBZ.  

• Byla provedena kontrola výkonu RF pověřených knihoven podle zaslaných písemných podkladů ve 
Zprávách o výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 2018. Kontroly výkonu a vykazování RF 
proběhly ve 2. pololetí v pověřených knihovnách v Kroměříži, v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. 
V rámci těchto kontrol byly navštíveny také knihovny měst a obcí: Leskovec, Valašská Polanka, 
Janová, Nový Hrozenkov, Bojkovice, Komňa, Pitín, Morkovice, Věžky, Pačlavice a Lhota u Pačlavic. 

• Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje poskytl 63 metodických návštěv a 131 
konzultací. Z toho proběhlo 22 jednání se zástupci obcí.  

• Útvar ve spolupráci s Odborem kultury Zlínského kraje KKFBZ připravil šestý ročník krajského 
ocenění 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 Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje pro 
oblast kultury, památkové péče, církve, mládeže a sportu. Knihovny i jednotlivce navržené na toto 
ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. 
Sešlo se celkem 29 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 25. 9. v sídle kraje za účasti představitelů obcí, Zlínského 
kraje, knihoven a zástupců kulturní sféry. Ocenění obdržely knihovny: Obecní knihovna Rymice, 
Místní knihovna Dolní Němčí, Knihovna města Zubří a Místní knihovna v Křekově a pět vybraných 
knihovnic – viz výše. 
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Hodotící komise Knihovna města Zubří 

 

 
Místní knihovna v Křekově Místní knihovna Dolní Němčí 
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Společné foto všech oceněných  

V krajském kole soutěže Vesnice roku získala diplom za moderní knihovnické a informační služby ve 
Zlínském kraji Místní knihovna Dolní Němčí.  

• KKFBZ projednávala a připravovala se Zlínským krajem a ve spolupráci s pověřenými knihovnami 
zajištění financování výkonu RF v roce 2019. 

• V měsíci prosinci KKFBZ připravila a uzavřela s pověřenými knihovnami Smlouvy o přenesení 
regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu pro rok 2019. 

• Ve spolupráci s řediteli a metodičkami krajské a pověřených knihoven byla zpracována Koncepce 
rozvoje regionálních funkcí knihoven 2018 – 2022, která byla zpracována v roce 2017, byla dne 
29. 1. 2018 vzata na vědomí Radou Zlínského kraje. 

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

Standard byl naplněn. 

Statistika 
• KKFBZ provedla sumarizaci 12 statistických výkazů za veřejné knihovny Zlínského kraje do 

čtyř krajských sumářů za neprofesionální knihovny, profesionální knihovny, pověřené knihovny 
a krajskou knihovnu. 

• Ze statistických dat zpracovala a vydala publikaci „Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky 
veřejných knihoven v roce 2016“. Publikaci obdržely všechny krajské knihovny v České republice, 
provozovatelé knihoven ve Zlínském kraji a členové Zastupitelstva Zlínského kraje.  

• Získaná statistická data byla zahrnuta do výroční publikace Knihovny Zlínského kraje v letech 2003-
2017, která byla distribuována všem krajským knihovny v České republice, provozovatelům 
knihoven ve Zlínském kraji a členům Zastupitelstva Zlínského kraje Publikace shrnuje 15 let 
fungování veřejných knihoven ve Zlínském kraji. Publikace je vydávána s cílem zachytit vývoj 
základních statistických ukazatelů, zaznamenat důležité momenty knihovnictví, významné projekty 
a počiny. Období od roku 2003 bylo zvoleno z důvodu toho, že se od tohoto roku začaly na výkonu 
regionálních funkcí podílet všechny tři pověřené knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti a 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/koncepce_rf_knihoven_2018-2022.pdf
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/koncepce_rf_knihoven_2018-2022.pdf
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/knihovny_zk_2016_final.pdf
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/knihovny_zk_2016_final.pdf
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/Knihovny%20ZK_2017_20181005_def.pdf
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/Knihovny%20ZK_2017_20181005_def.pdf
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Vsetíně, veřejné knihovny v městech a obcích již byly zřizovány samosprávou a celokrajský 
koordinovaný systém regionálních funkcí se začal plně rozvíjet. 

Standard byl naplněn. 

Vzdělávání, semináře, porady 
Vzdělávání knihovníků ve Zlínském kraji v roce 2018 zajišťovala KKFBZ ve svém vzdělávacím centru.  

V rámci vzdělávání knihovníků se uskutečnilo 9 kurzů informačních a komunikačních technologií (ICT), 
které byly financovány z programu MK ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků a z rozpočtu KKFBZ 
(12 dnů, 60 hodin, 137 účastníků).  

Kromě toho byly pro knihovníky kraje uspořádány kurzy s knihovnickou problematikou:  

• Knihovnické minimum – 4 denní kurz  
• Sebeobrana pro pracovníky knihovny  
• Literární fantastika - literární seminář s výstavkou knih v předsálí  
• Workshop Jak si hledat spojence a nebýt na to sami  
• Vedení motivačních rozhovorů se zaměstnanci  
• Jak psát Wikipedii?  
• Školení eVerbis pro střediska  
• Prezentace zahraniční cesty po knihovnách Německa a TeamLibrary 
• Mediální gramotnost pro knihovníky 
• Získej - nový systém dodávání dokumentů 

Celkem se těchto odborných akcí zúčastnilo 372 účastníků.  

Každoročně pořádaný kurz knihovnického minima absolvovalo 12 knihovníků Zlínského kraje.   

Díky dotaci MK ČR a SKIP ČR proběhla panelová diskuse Knihovna – věc veřejná (70 knihovníků, starostů a 
zástupců odborné veřejnosti Zlínského kraje.). Kulaté stoly organizoval Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova, Svazu 
měst na obcí ČR a s podporou Ministerstva kultury České republiky. U kulatého stolu se jako hlavní řečníci 
zúčastnili Mgr. Miroslav Kašný, člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a 
sport, MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu 
Národní knihovny ČR, Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko a předseda Spolku pro obnovu venkova 
Zlínského kraje, Mgr. Radovan Jančář, ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a 
PhDr. Zdeňka Friedlová. Hlavním tématem diskuze byla budoucnost knihoven v digitální době. 

Dotací MK ČR a SKIP byl rovněž podpořen seminář Storytelling s knihou v ruce (16 účastníků). 

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

• 12. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (77 účastníků), 
• seminář profesionálních knihoven Zlínského kraje (37 účastníků). 
• seminář pro knihovníky okresu Zlín (49 účastníků), 
• XVII. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (27 účastníků). 

Pro knihovny byly krajskou knihovnou dále uspořádány: 

• 3 porady ředitelů a metodiků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (28 účastníků) a 2 porady 
metodiček krajské a pověřených knihoven (9 účastníků), 

• 3 porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (40 účastníků) 
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Absolventi kurzu knihovnického minima  

 

panelová diskuse Knihovna – věc veřejná 

   

 12. setkání knihovníků a starostů okresu Zlín   

 

Seminář pro knihovníky okresu Zlín 

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 2019 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 obslouženo celkově více knihoven, bylo více konzultací a méně 
metodických návštěv. Vzhledem k proběhlým volbám do zastupitelstev proběhlo méně jednání se 
starosty města a obcí. Krajská i pověřené knihovny plánují návštěvy především nově zvolených 
starostů v roce 2019. 
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 Poradenství 

2017 2018 

Celkem  Celkem  KK KBBB MVK  KKFBZ*  

Počet obsloužených knihoven 381 389 97 75 76 141 

  počet poskytnutých konzultací 1 835 1 840 242 565 507 526 

  počet metodických návštěv 851 818 372 93 194 159 

Celkem akcí 2 686 2 658 614 658 701 685 

z toho jednání se zástupci obcí 468 389 97 75 76 141 

*okresní i krajská funkce KKFBZ 

Standard: metodická návštěva zpravidla 2x ročně v každé obsluhované knihovně v kraji. 

Standard byl celkově naplněn. 

Statistika knihovnických činností 

Krajská, pověřené a další profesionální knihovny zpracovaly 325 statistických výkazů a sumářů KULT 
V 12.01 za rok 2017.  

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 RF vzdělávací akce pro knihovníky Zlínského kraje. V roce 
2018 se uskutečnilo v kraji celkem 64 vzdělávacích akcí (36 v rámci RF), což je o 8 více v předchozím roce. 
Těchto akcí se absolvovalo 1 245 účastníků (o 183 méně než v předchozím roce) z 321 knihoven.  

Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou účastnilo 
19 knihovníků. Průměrně trvala jedna vzdělávací akce 4 hodiny. 

KKFBZ uspořádala pro knihovníky kraje a okresu Zlín 33 vzdělávacích akcí (celkem o 4 akce více než 
v předchozím roce).  

Pověřené knihovny uspořádaly 31 vzdělávacích akcí pro knihovníky, v roce 2017 to bylo 27 akcí. Školení 
pověřených knihoven byla zaměřena na tato témata: GDPR v prostředí knihovny, zdroje informací o 
knižních novinkách, Česká čtenářská republika, akviziční portál, Jak na bezpečné heslo na internetu a ještě 
něco navíc, vyhledávání v elektronickém katalogu Tritius a další. 

V MVK Vsetín proběhly velmi zajímavé celostátní semináře - Komiksy a knihovna stoXjinak a Deskovky a 
knihovna 100Xjinak a seminář Jak, proč a co (ne)čtou děti. Knihovníkům byly nabídnuty také náslechy 
besed v dětských odděleních pověřených knihoven. 
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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 
• Letní setkání neprofesionálních knihoven okresu Uherské Hradiště 
• Konference pro starosty, zástupce obcí a knihovníky okresu Uherské Hradiště (Ostrožská Nová 

Ves)  
• Setkání starostů a knihovníků okresu Vsetín 
• Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín  
• Seminář pro knihovníky okresu Zlín 

Obsahem seminářů byla tato témata: GDPR v knihovnách, Knihovny v postfaktické době, Inspirace a 
náměty z celostátní soutěže Knihovna roku 2018, statistické výsledky roku 2017, plnění standardů pro 
dobrou knihovnu, Co asi nevíte o klasicích české literatury, představení knihoven, krajské oceňování 
knihoven a knihovníků, regionální literatura a další. 

Také některé střediskové knihovny pořádají porady nebo semináře pro svůj region – v roce 2018 proběhla 
taková setkání např. v Bojkovicích, Fryštáku nebo v Rožnově pod Radhoštěm. 

KKFBZ organizovala Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje – viz výše. Knihovna 
Kroměřížska uspořádala Seminář knihovníků paměťových institucí a odborných knihoven města 
Kroměříže.  

 

Vzdělávání 

2017 2018 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ*  

  počet obsloužených knihoven 390 321 52 51 46 172 

  počet všech vzdělávacích akcí 56 64 10 12 9 33 

z toho: počet akcí v rámci RF 48 36 9 10 5 12 

  počet všech účastníků 1 428 1 245 110 213 223 699 

z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 1 040 687 100 156 120 311 

  počet všech vyučovacích hodin 215 231 26 22 33 150 

z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 172 101 22 18 10 51 

*okresní i krajská funkce KKFB 

Některé vzdělávací akce byly součástí porad pro profesionální knihovny. 
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Porady byly připraveny jednak KKFBZ a pověřenými knihovnami pro své profesionální knihovníky a jednak 
profesionálními knihovnami pro knihovníky neprofesionálních knihoven. 

 2017 2018 

 
celkem celkem KK KBBB MVK KKFBZ* 

  počet obsloužených knihoven 107 87 14 16 32 25 

  počet akcí 31 27 9 4 5 9 

  počet účastníků 387 327 81 60 98 88 

*okresní i krajská funkce KKFB 

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

Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn: 

• počtem pořádaných seminářů a porad obsluhovaných knihoven (vzhledem ke konání panelové 
diskuse Knihovna – věc veřejná a krajského semináře profesionálních knihoven kraje proběhly 
pouze 3 porady pověřených knihoven kraje), 

• 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 2019, 

• 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 2018 připadla 
povinnost provést revizi v 57 knihovnách. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních 
fondů 

2017 2018 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

počet revidovaných knihovních jednotek  170 635 171 762 39 000 48 960 26 060 49 414 

počet revidovaných knihoven 57 57 16 14 8 19 

počet aktualizovaných k. j.  248 445 229 798 38100 151 158 32 212 8 328 

počet aktualizovaných knihoven 

101 89 16 

 

30 16 27 

počet vyřazených knihovních jednotek 37 993 32 762 6408 11 650 7 093 7 611 

počet knihoven  112 94 19 24 17 34 

Standard: revize 1x za 5 let – na vyžádání. 

Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn.  
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Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí  

Po dohodě s provozovateli obsluhovaných knihoven provádí nákup knih především pověřené knihovny 
v Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb knihovníci profesionálních knihoven. 
Provozovatelé a knihovníci obsluhovaných knihoven, kteří nevyužívají tuto službu, si provádí nákup knih 
sami.  

Zpracování knihovního fondu zakoupeného z prostředků obcí prováděly všechny pověřené knihovny a na 
základě objednávky služeb další profesionální knihovny. Nevíce knihovních jednotek bylo nakoupeno a 
zpracováno v okresu Uherské Hradiště. 

Nákup a zpracování KF z prostředků obcí 

2017 2018 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

Nákup 

počet obsloužených 
knihoven 130 122 9 59 36 18 

počet nakoupených 
knihovních jednotek 10 508 9 596 392 6 754 1815 635 

Zpracování  

počet obsloužených 
knihoven 259 257 69 71 46 71 

počet zpracovaných 
knihovních jednotek 27 452 26 018 4 365 10 390 5126 6137 

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 2018 byly 1 851 254 Kč, to je o 223 589 více v roce 2017, a tvořily 17,5 % 
z celkové částky (po odečtení nákladů na krajskou metodiku).  

Roční přírůstek VF činil 9 439 svazků a byl o 654 svazků vyšší než v předchozím roce.  Průměrná cena za 
jednu knihovní jednotku (knihu nebo audioknihu) činila 196 Kč. Úbytek VF byl 8 489, což je o 6 326 více 
než v předchozím roce.  

Výměnný fond 

2017 2018 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

stav VF 31. 12. 2018 158 793 159 725 40 273 42 386 29 298 47 768 

roční přírůstek VF 8 785 9 439 2 268 2 416 2 319 2 436 

roční úbytek VF 2 163 8 489 3 151 1 732 3 551 55 
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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. Knihovníci mají 
možnost využít pro vyhledávání WWW katalog výměnného fondu, který je zpřístupněn na webových 
stránkách Knihovny Kroměřížska. 

V okresu Uherské Hradiště si výměnné soubory knihovníci buď vybírají sami, nebo jsou připravovány 
profesionálními knihovnami, které plní RF. 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 tři pravidelné výměnné soubory. 

V okrese Zlín roste zájem o rozšiřující soubory, tzv. soubory na přání. V roce 2018 jich bylo vytvořeno 28 a 
bylo do nich zařazeno 2754 svazků. 

Cirkulace VF 

2017 2018 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 340 337 101 68 70 98 

  počet expedovaných souborů 1 054 1 078 438 206 229 205 

  počet svazků v souborech 83 625 82 030 22 290 14 682 21 187 23 871 

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 

2017 2018 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 197 181 42 40 66 33 

  počet akcí 343 346 43 193 56 54 

Standard: průběžně. 

Standard byl krajskou a pověřenými knihovnami naplněn. 
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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. V roce 2018 bylo najeto o 1 964 km více. 

Doprava v rámci výkonu RF 

2017 2018 

celkem celkem KK KBBB MVK  KKFBZ 

  počet obsloužených knihoven 360 326 97 85 76 68 

  počet ujetých km 17 224 19 188 6 657 4 510 5 308  2 713 

Stav elektronických služeb  

KKFBZ a pověřené knihovny se postupně snaží, aby měly všechny knihovny kraje provedenu retrokonverzi 
fondu, a aby knihovny měly alespoň jednoduchou a aktuální 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. 2017 (bez poboček) 

Počet knihoven, které splňují 
k 31. 12. 2018 (bez poboček) 

Kompletní retrokonverze fondu 217 221 

Elektronický katalog na internetu 219 224 

 

 

V roce 2018 přibyly v okrese Kroměříž 4 knihovny, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu. 
Retrokonverzi knihovního fondu má provedenu celkem 88 % obsluhovaných knihoven kraje. Webové 
stránky mají všechny knihovny kraje. Na webových stránkách obecních knihoven přibylo 5 on-line 
katalogů (4 v okrese Kroměříž a jeden v okrese Vsetín).  

Kompletní retrokonverze fondu Elektronický katalog na internetu

215 218 

4 5 
31 28 

Počet knihoven kraje, které nesplňují

Přibylo v roce 2018

Počet knihoven, které splňovaly k 31. 12. 2017
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Hodnocení ekonomických ukazatelů  
Na základě žádosti KKFBZ u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu RF ve Zlínském 
kraji byla pro krajskou knihovnu a tři pověřené knihovny pro rok 2018 v rozpočtu Zlínského kraje 
schválena částka 11 455 tis. Kč. Finanční částka byla rozdělena následovně: 

Příjemce Částka v Kč 

KK Kroměříž 2 654 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 726 000 

MVK Vsetín 2 625 000 

KKFB ve Zlíně 3 450 000 

Zlínský kraj celkem 11 455 000 

Ve finanční částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu regionálních funkcí pro 
knihovníky Zlínského kraje. 

Regionální funkce personálně zajišťovali pracovníci KKFBZ (4,4), KK (4,1), KBBB (4,55) a MVK (3,92) na 
celkem 16,97 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 190 Kč na hodinu (mzdové 
náklady, pojištění, režijní náklady) a čtvrtletně propláceny provozovatelům knihoven fakturou. Na základě 
objednávky knihovnických služeb bylo v roce 2018 odpracováno 7 393 hodin (o 417 hodin méně než 
v roce 2017) v celkové částce 1 404 670 Kč (o 178 491 Kč více než v předchozím roce). 

Okres Kroměříž 

Smlouvou a dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
byly poskytnuty pro rok 2018 finanční prostředky v celkové výši 2 654 000 Kč. Dotace na zajištění výkonu 
RF 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 17,09 % 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, kancelářský 
papír aj.) a předplatné časopisu Čtenář. 

Náklady na pohonné hmoty byly měsíčně vyčísleny podle počtu ujetých kilometrů pro zajištění výkonu RF 
z celkového počtu ujetých kilometrů. Služební vozidlo se používalo především pro rozvoz výměnných 
souborů do knihoven regionu, v menší míře také na metodické návštěvy. 
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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 1 080 hodin 
odborných služeb v celkové částce 205 200 Kč, tj. metodická a konzultační činnost, nákup a zpracování 
knihovního fondu z finančních prostředků obcí, zpracování statistiky, pomoc při revizi a aktualizaci 
knihovních fondů. Dalšími náklady v položce služeb jsou náklady na poštovné a telekomunikační služby. 

Osobní náklady – platy zaměstnanců zajištující regionální funkce včetně zdravotního a sociálního pojištění 
– jsou náklady na zaměstnance v ročním průměrném přepočteném stavu 4,106. U OON byly uzavřeny 
dohody 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 2 % 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 notebooku, 
skeneru a tiskárny v celkové hodnotě 28 633 Kč. 

Okres Uherské Hradiště 

Z dotace na regionální funkce pro okres Uherské Hradiště ve výši 2 726 000 Kč byly čerpány prostředky 
podle rozpočtu na rok 2018. 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 RF. Náklady na výměnný fond činily 
463 173 Kč, což představovalo 17 % z celkové výše dotace. V roce 2018 bylo nakoupeno pro výměnný fond 
2 416 svazků. Pro RF bylo najeto celkem 4 465 km. Rozvoz výměnných souborů je pro knihovny v rámci RF 
zdarma. Na rozvoz nových knih si profesionální i neprofesionální knihovny přispívají ze svých vlastních 
prostředků. 

Cestovné bylo vyplaceno pracovníkům knihovny, kteří zajišťovali regionální služby. 

Do nákladového účtu ostatní služby byly zahrnuty především náklady na knihovnické služby, bylo 
odpracováno 170 hodin á 190 Kč, celkem za 32 300 Kč. 

Účet ostatní služby zahrnuje dále náklady na aktualizaci knihovnického programu, tisk knižních lístků 
apod. Dále zde byly zahrnuty částečné náklady na poštovné.  

Na zajišťování regionálních funkcí se podíleli pracovníci čtyř profesionálních knihoven na základě smlouvy 
o poskytování regionálních knihovnických služeb. V roce 2018 zajišťovalo výkon regionálních funkcí 4,55 
přepočtených pracovníků.  
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Okres Vsetín 

Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty pro rok 2018 
finanční prostředky v celkové výši 2 625 000 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 447 000, tj. 17,03 % z celkové 
částky zvýšené dotace. Za tuto částku bylo nakoupeno 2 319 dokumentů, což je 229 knih více než 
v předchozím roce. 

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 
(360 050 Kč, tj. 1 895 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 a ostatní osobní náklady pro tři osoby. 

Okres Zlín 

Z rozpočtu KKFBZ na výkon regionálních funkcí – 3 450 000 Kč – jsou účtovány náklady na personální 
zabezpečení krajských regionálních funkcí (krajský metodik) a na RF 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 RF. Nejvyšší položkou z těchto nákladů jsou 
náklady na nákup výměnného fondu ve výši ve výši 487 513 Kč.  

Náklady na nákup knihovního fondu tvořily 24,6 % z celkového rozpočtu na regionální funkce pro rok 2018 
po odečtení částky na výkon krajské funkce. 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 4 248 hodin v celkové částce 807 120 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. 
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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 a vybavení 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 v závěru roku byl roční přírůstek výměnných fondů o 654 svazků vyšší než 
v předchozím roce. Cirkulace výměnných souborů probíhala v pravidelných intervalech. 

V roce 2018 přibylo mnoho nových interiérů knihoven a knihoven, které prošly kompletní rekonstrukcí. 
Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky byla v souladu se standardem.  

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 2018 naplnit.  

 

Zlín, 28. 2. 2019  

 

 

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  2018 

1 Kraj Zlínský   

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)    3 + krajská  Sumář 

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 16,97 

4 Počet obsluhovaných knihoven 390 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 389 

7   počet poskytnutých konzultací 1 840 

8   počet metodických návštěv 818 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 394 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 325 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 321 

14   počet všech vzdělávacích akcí 64 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 36 

16   počet všech účastníků 1 245 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 687 

18   počet všech vyučovacích hodin 231 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 101 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 87 

22   počet akcí 27 

23   počet účastníků 327 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 124 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  171 762 

27   počet revidovaných knihoven 57 

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

29   počet obsloužených knihoven 122 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 9 596 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 257 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 26 018 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2018 159 725 

36   roční přírůstek VF 9 439 

37   roční úbytek výměnného fondu 8 489 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 9 433 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

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

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 337 

43   počet expedovaných souborů 1 078 

44   počet svazků v souborech 82 030 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46   počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu AKS 181 

47   počet akcí, zásahů 346 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 326 

50   počet ujetých km 19 188 
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