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ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

ZA 1. POLOLETÍ 2019 

V 1. pololetí roku 2019 zajišťovaly výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji krajská knihovna a tři 

pověřené knihovny s počtem pracovních úvazků 17,08. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

(KKFBZ) plnila a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 390 zaregistrovaných základních 

knihoven ve Zlínském kraji tak, jak jsou definovány v § 11 odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. 

KKFBZ vykonávala regionální funkce pro okres Zlín. 

Na základě smluvního vztahu pověřila KKFBZ výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny 

v okrese Kroměříž Knihovnu Kroměřížska – příspěvkovou organizaci (KK), v okrese Uherské Hradiště 

Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvkovou organizaci (KBBB) a v okrese Vsetín 

Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK). 

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

funkcí byla pro krajskou a tři pověřené knihovny pro rok 2019 v rozpočtu Zlínského kraje schválena 

částka 12 026 tis. Kč. Finanční částka na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 

2019 byla rozdělena následovně: 

Příjemce Částka 

KKFBZ Zlín 3 615 000 

KK Kroměříž 2 766 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 835 000 

MVK Vsetín 2 810 000 

Zlínský kraj celkem 12 026 000 

Financování výkonu regionálních funkcí zajistil Krajský úřad Zlínského kraje uzavřením Smluv 

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje s pověřenými knihovnami 

v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Pro KKFBZ byla finanční částka na výkon regionálních funkcí 

zahrnuta do jejího rozpočtu. 

Krajská a pověřené knihovny pro základní knihovny ve svých okresech zajišťují tyto regionální funkce: 

nákup a zpracování výměnného fondu, distribuci výměnných souborů, metodickou a konzultační 

činnost, pomoc při zavádění nových informačních technologií, vzdělávání knihovníků, porady, 

statistiku, zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí (Uherské Hradiště, Vsetín). 

KKFBZ zajišťuje pro veřejné knihovny Zlínského kraje metodickou a konzultační činnost, vzdělávání 

knihovníků, porady, statistiku a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich 

veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Krajská a pověřené knihovny ve Zlínském kraji objednávají na základě uzavřených smluv vybrané 

knihovnické služby u provozovatelů některých profesionálních knihoven. Nákupem těchto služeb bylo 

v 1. pololetí 2019 odpracováno 3 455 hodin v celkové částce 691 000 Kč. 



 

Krajská a pověřené knihovny zpracovaly v lednu 2019 vyúčtování finančních nákladů na regionální 

funkce za rok 2018. Během měsíce února byla zveřejněna Zpráva o hodnocení výkonu regionálních 

funkcí ve Zlínském kraji v roce 2018. Zpráva byla předána zřizovateli KKFBZ, pověřeným knihovnám a 

odeslána Národní knihovně ČR. 

Bylo vyhodnoceno plnění standardu VKIS za rok 2018, celkové výsledky jsou vystaveny na webu 

KKFBZ v sekci Pro knihovny – Standard pro dobrou knihovnu a byly předány pověřeným knihovnám.  

Vykazování a účtování regionálních funkcí se v roce 2019 řídí metodickým pokynem pro knihovny 

Zásady účtování a evidence regionálních funkcí v roce 2019, ve kterém byla na základě kalkulace 

nákladů stanovena výše hodinové mzdy na nákup služeb 200 Kč na hodinu.  

Ing. J. Tomancová, vedoucí Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, pracovala jako 

členka krajské hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku. Komise v rámci této soutěže navštívila 

knihovny 8 obcí a bylo provedeno jejich hodnocení podle kritérií vytvořených oborovou organizací 

SKIP. Diplom za moderní knihovnické a informační služby získala knihovna obce Rymice. 

Útvar ve spolupráci s Odborem kultury Zlínského kraje KKFBZ připravil sedmý ročník ocenění 

knihoven a knihovníků kraje. Sešlo se celkem 24 nominací od starostů obcí, ředitelů a vedoucích 

knihoven, metodiků i odborné veřejnosti. K vyhodnocení nejlepších knihoven a knihovníků se 

hodnotící komise sešla dne 7. června 2019. V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle 

kvantitativních ukazatelů (statistické výsledky, plnění standardů VKIS) a nejlepší knihovny postoupily 

do druhého kola, které se uskutečnilo dne 17. 6. 2019. Komise navštívila knihovny, které postoupily 

do druhého kola, aby zhodnotila jejich vzhled, péči o knihovní fond a také posoudila mimořádné 

aktivity těchto knihoven. 

Ze získaných statistických dat, podkladů od metodiček, ředitelů knihoven a dodaných fotografií byla 

připravována publikace Knihovny Zlínského kraje 2018. Činnost a výsledky veřejných knihoven, která 

bude vytištěna a distribuována ve 2. pololetí 2019. 

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 a Městská knihovna Morkovice.  

Poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních funkcí pro neprofesionální 

knihovny středisek Chropyně, Kroměříž, Kvasice, Koryčany a Zdounky zajišťovala Knihovna 

Kroměřížska. 

V rámci projektu VISK 3 získaly pro rok 2019 dotaci knihovny: Městská knihovna Holešov (doplnění 

technického vybavení pro KS Tritius), obecní knihovny obcí Komárno, Pačlavice, Počenice, Prasklice, 

Slavkov pod Hostýnem a Věžky (obnova technického vybavení). 

Během 1. pololetí roku 2019 byly provedeny rekonstrukce, estetické úpravy nebo nákup zařízení 

v knihovnách obcí: Nítkovice (celková rekonstrukce budovy, v níž sídlí knihovna), Osíčko (nová 

podlaha, nový nábytek), Zborovice (zrekonstruováno dětské oddělení – nový nábytek, nové technické 

vybavení). 

https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/zprava_rf_2018_def.pdf
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/zprava_rf_2018_def.pdf
http://www.kfbz.cz/standard-verejnych-knihovnickych-informacnich-sluzeb-vkis
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/met_pokyn_zasady_uctovani_a_evidene_rf_pro_2019_sken.pdf


 

Od roku 2013 je profesionální knihovna Morkovice přestěhována do náhradních prostor, které však 

nejsou vyhovující. Knihovna by se měla stěhovat na podzim 2019. 

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje Souborný katalog pro veřejné knihovny okresu 

Kroměříž.  

Do systému Tritius byl zapsán knihovní fond neprofesionální knihovny v Němčicích.  Celkem je od 

roku 2007 proveden retrospektivní zápis celého knihovního fondu do systému Tritius v 42 

neprofesionálních knihovnách. Retrospektivní konverzi všech knihoven a následně i zápis nových 

přírůstků pro střediska Chropyně, Kroměříž, Kvasice, Koryčany, Zdounky do systému Tritius  provádí 

zaměstnanci regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska. Zápis nových přírůstků pro středisko 

Bystřice a Holešov provádí zaměstnanci profesionálních knihoven v Bystřici a Holešově. 

WWW katalogy knihoven jsou dostupné z webové stránky Knihovny Kroměřížska – 

https://www.knihkm.cz/regionalni-katalog.html a ze stránek konkrétních knihoven nebo obcí. 

Pět profesionálních knihoven okresu Kroměříž pracuje v AKS Clavius, čtyři (Knihovna Kroměřížska, 

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. 

V okrese Uherské Hradiště pracovalo 85 obsluhovaných knihoven a jejich poboček. Na zajišťování 

výkonu regionálních služeb se 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.  

Knihovnický automatizovaný systém CLAVIUS REKS modul katalogizace mají všechny knihovny 

regionu. Výpůjční modul CLAVIUS REKS využívá 48 neprofesionálních knihoven regionu. 

Aktualizace knihovního fondu jsou prováděny v knihovnách, u kterých byla naplánovaná revize fondu 

v příslušném roce nebo v roce následujícím. 

V dotačním programu VISK 3 pro rok 2019 bylo úspěšných 6 knihoven, většina z nich žádala o nové 

technické vybavení a Městská knihovna Bojkovice získala dotaci na nový knihovnický systém Tritius. 

Oddělení regionálních služeb jim poskytlo pomoc s vyplněním žádosti ohledně čerpání dotace a 

pořízení technického vybavení. 

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

nezastupitelné funkce knihovny v obci. Jednání byla převážně zaměřena na komunikaci s novými 

starosty. V rámci metodických návštěv a konzultací byla zvýšená pozornost a podpora věnována 

především knihovnicím, které nově nastoupily do knihoven.  

Rekonstrukce nebo změna interiéru knihovny proběhla v obcích: Salaš (nové prostory v budově 

bývalé školy), Sušice (zmenšení prostoru knihovny a to z důvodu rozšíření prostor MŠ), Vlčnov 

(výměna oken a vymalování interiéru), Bystřice pod Lopeníkem (úpravy a modernizace interiéru 

knihovny). 

Informace pro knihovny regionu Uherské Hradiště jsou zveřejňovány na webu pověřené knihovny  –

https://www.knihovnabbb.cz/pro-knihovny.  

https://www.knihkm.cz/regionalni-katalog.html
https://www.knihovnabbb.cz/pro-knihovny


 

V okrese Vsetín pracovalo 76 obsluhovaných knihoven a v roce 2019 se na zajišťování výkonu 

regionálních služeb podílejí vedle MVK Vsetín také knihovny: Obecní knihovna Horní Lideč, Základní 

knihovna Jablůnka, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a Městská knihovna Valašské Meziříčí. 

Během prvního čtvrtletí roku 2019 byly uzavřeny nové aktualizované smlouvy o poskytování 

regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí knihoven s provozovateli knihoven 

okresu Vsetín, které nahradily původní smlouvy většinou z roku 2002. Dále byly uzavřeny dodatky 

k novým aktualizovaným smlouvám z roku 2018, které byly doplněny o část týkající se GDPR s obcemi 

Jablůnka, Horní Lideč a knihovnami v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí. 

V projektu VISK 3 v roce 2019 uspělo celkem 7 projektů. Z dotace budou hrazeny projekty Knihovna 

jako vzdělávací centrum a Dostupnost informací pro zdravotně postižené občany v knihovně Valašské 

Meziříčí, Zavedení RFID technologie v dětských knihovnách a 3D tiskárna v MVK Vsetín, Automatizace 

pobočky Horní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm, projekt na modernizaci AKS v Novém Hrozenkově a 

na modernizaci technického vybavení v knihovně Jablůnka. Pracovnice metodiky pomáhaly s psaním 

žádostí do druhého kola dotačního programu VISK 3, které bylo vyhlášeno dodatečně. 

V programu VISK 9 získala dotaci Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm na Harmonizaci databáze 

autorit s databází autorit NK ČR. V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly knihovny: MVK 

Vsetín, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm se třemi projekty, Městská knihovna Valašské 

Meziříčí, knihovna v Novém Hrozenkově a knihovna v Horní Lidči. 

Během 1. pololetí roku 2019 byly provedeny rekonstrukce, estetické úpravy, nákup zařízení, případně 

stěhování v knihovnách obcí: Jablůnka (multifunkční tiskárna), Kelč (pokračuje rekonstrukce 

interiéru), Velké Karlovice (byl vytvořen dětský koutek, vytvořena „mobilní“ knihovnička z vyřazených 

knih v obchodech potravin a na koupališti), Hutisko – Solanec (malování), Prostřední Bečva (nový stůl 

PC, bedny na sezení, 10 židlí), Valašská Bystřice (nová pohovka), Jasenice (výměna regálů), Lešná 

(přidán knihovní regál), Jarcová (doplněn sedací nábytek), Janová (nový počítač pro veřejnost), 

Pozděchov (knihovna dovybavena sítí na stěnu), Huslenky (nové regály).  

Městská knihovna Valašské Meziříčí se přestěhovala do nových prostor. 1. června 2019 se slavnostně 

otevřelo Komunitní centrum Valašské Meziříčí a s ním také knihovna. Ta se přestěhovala z Krásenské 

radnice, Zašovské ulice a ulice Zdeňka Fibicha (2 pobočky knihovny byly tedy zrušeny). K 1. 2. 2019 

byla zrušena také pobočka knihovny v Hrachovci.  

Retrokatalogizace probíhá v knihovnách Lužná, Růžďka a Pozděchov. 

Knihovny střediska Vsetín, které pracují v nové verzi editačního OPACu byly během dubna připojeny 

na vyšší verzi programu Verbis 2.0.  

Byla vyhodnocena Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín za rok 2018. Na Setkání 

knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Ocenění si odnesly 

knihovnice: Jarmila Křenková z Obecní knihovny Bystřička a Bc. Renata Vinklerová z  Městské 

knihovna Rožnov pod Radhoštěm.  

  



 

V okrese Zlín pracovalo 116 obsluhovaných knihoven a v roce 2019 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 

Knihovna Štítná nad Vláří. 

Metodické návštěvy byly zaměřeny mimo jiné na jednání s nově zvolenými starosty a zástupci obcí 

jako zřizovatelů knihoven.  

Začátkem roku byly uzavřeny nové dodatky ke Smlouvám o poskytování a zajištění regionálních 

knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí. Tyto specifikující rozsah služeb, počet objednaných 

hodin, hodinovou sazbu a termíny zpracování výkazů. S ohledem na nařízení ohledně GDPR jsou 

i s obcemi spadajícími pod středisko Jižní Svahy postupně uzavírány nové smlouvy o výkonu 

regionálních funkcí. 

Uskutečnilo se již 14. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín. Na tomto semináři bylo celkem 

75 účastníků, kromě knihovníků a představitelů obcí se ho zúčastnil též člen rady Zlínského kraje Mgr. 

Miroslav Kašný.  

O dotaci VISK 3 si úspěšně požádaly tyto knihovny v obcích: Komárov (dataprojektor ), Lhota a Poteč 

(nová PC). 

Během 1. pololetí roku 2019 byly provedeny rekonstrukce, estetické úpravy, nákup zařízení, případně 

stěhování v knihovnách obcí:  Halenkovice (nové  skříňky a dětský koutek), Karlovice (rekonstrukce 

celé knihovny), Jestřabí (dokončení celkové rekonstrukce, dokoupen  nábytek), Bratřejov (dokončena 

celková rekonstrukce a rozšíření knihovny, zakoupen sedací nábytek),   Tichov (dokončen venkovní 

dětský koutek), Haluzice (kompletní rekonstrukce kvůli zatopení knihovny v roce 2016, dovybavení 

nábytkem, od ledna 2019 zahájen opět provoz), Březnice (nové regály). 

V těchto knihovnách byly v roce 2019 zakoupeny nové počítače, další elektrotechnika nebo software: 

Knihova – Infocentrum Hostišová (tiskárna), Veřejná knihovna obce Spytihněv (PC pro veřejnost), 

Místní knihovna v Drnovicích (PC pro veřejnost, spuštěny nové webové stránky knihovny), Obecní 

knihovna Poteč (tiskárna), Obecní knihovna v Újezdě (přechod na AKS Verbis), Obecní knihovna 

Vlachovice (přechod na AKS Verbis).  

V současné době půjčuje přes AKS 50 knihoven. Výpůjční modul AKS využívají už všechny obce 

v regionu Otrokovice, Slavičín, Slušovice, Štítná nad Vláří a Valašské Klobouky.  

  



 

JEDNOTLIVÉ STANDARDY REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A ČÍSELNÉ UKAZATELE JEJICH PLNĚNÍ 

KNIHOVNAMI VE ZLÍNSKÉM KRAJI V  1. POLOLETÍ 2019 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST  

Metodické návštěvy a konzultace byly zaměřeny na řešení knihovnické problematiky, legislativy, 

statistické výkaznictví knihoven, standardy pro knihovny, zpracování projektů, umístění a vybavení 

knihoven, budování knihovního fondu, aktualizace a revize knihovního fondu, aktualizace webových 

stránek knihoven, možnosti automatizace apod. Často byla konzultována problematika ochrany 

osobních údajů v knihovnách. Konzultace probíhaly osobně, telefonicky a mailem.  

Poradenská a konzultační činnost 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet obsloužených knihoven 390 91 67 76 119 353 

Počet poskytnutých konzultací 1 021 174 330 275 274 1 053 

Počet metodických návštěv 418 158 36 116 67 377 

Celkem akcí 1 439 332 366 391 341 1 430 

z toho jednání se zástupci obcí 205 31 20 54 126 231 

 

STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ  

Krajská, pověřené a další profesionální knihovny zpracovaly 317 statistických výkazů a sumářů KULT 

V 12.01 za rok 2018. V okrese Kroměříž v roce 2018 stále nepracovala místní knihovna v obci 

Kunkovice, v okrese Zlín byla pozastavena činnost v knihovně obce Podkopná Lhota. Pro NIPOS byly 

zpracovány i výkazy těchto knihoven, která nevykazují činnost, ale jen stav knihovního fondu za rok 

2018.   

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ, SEMINÁŘE, 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.  

Celkem bylo v 1. pololetí uspořádáno 22 vzdělávacích akcí, z toho 17 jich bylo pořádáno v rámci 

programu regionálních funkcí knihoven. 

Knihovna Kroměřížska uspořádala semináře pro profesionální a neprofesionální knihovníky 

v Kroměříži a v Holešově. Setkání starostů a knihovníků proběhla v okresech Vsetín a Zlín. V knihovně 

v Rožnově pod Radhoštěm se uskutečnilo Setkání knihovníků Rožnovska. 



 

Pověřené knihovny nabídly knihovnám svého regionu školení na témata: AKS Tritius, Verbis 2.0, 

historie v literatuře, práce s grafickým on-line nástrojem Canva pro tvorbu plakátků, deskové 

hry MINDOK, kybernetická bezpečnost apod. V dubnu se zúčastnilo 20 knihovníků okresu 

Vsetín exkurze do nově zrekonstruované knihovny v Halenkově.  

Krajská knihovna pořádala z dotace Ministerstva kultury ČR programu VISK 2 dva kurzy z oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Dále se uskutečnila školení: Centrální portál knihoven, 

Současná česká literatura pro děti a mládež, Současná francouzská literatura v českých překladech 

a další. 

V květnu se v krajské knihovně ve Zlíně uskutečnil již 5. ročník celostátní dvoudenní konference 

Elektronické služby knihoven, které se zúčastnilo 88 knihovníků a odborných pracovníků z různých 

typů českých knihoven.  Na programu byly přednášky odborníků z oblasti knihovnictví, informačních 

technologií a marketingu. Účastníci z řad pracovníků krajských, městských i mnoha odborných 

knihoven získali informace např. o centrálních službách knihoven, nových možnostech online 

katalogů a návazných služeb z neknihovního prostředí, o možnostech propagace knihoven a jejich 

služeb v online prostředí, digitálních knihovnách, o trendech webových prezentací a propagace na 

sociálních sítích. 

 

Vzdělávání knihovníků, semináře 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 ¨Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet obsloužených knihoven 246 39 15 37 168 259 

Počet všech vzdělávacích akcí 31 5 2 5 10 22 

    z toho: počet akcí v rámci RF 26 5 2 4 6 17 

Počet všech účastníků 673 74 54 106 486 720 

    z toho: počet účastníků akcí 
v rámci RF 518 74 31 88 187 380 

Počet všech vyučovacích hodin 105 14 3 9 37 63 

    z toho: počet vyučovacích 
hodin v rámci RF 81 14 3 8 13 38 

Porady byly připraveny jednak KKFBZ a pověřenými knihovnami pro své profesionální knihovníky a 

jednak profesionálními knihovnami pro knihovníky neprofesionálních knihoven. V dubnu se 

uskutečnila porada metodiček k problematice plnění standardů VKIS, výsledkům dotazníku 

vzdělávacích potřeb knihoven a k aktuální problematice RF.  

  



 

Porady 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 ¨Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet obsloužených knihoven 76 13 15 31 14 73 

Počet akcí 13 5 4 3 5 17 

Počet účastníků 160 46 48 59 49 202 

 

POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ  

Standard je zaměřen na ochranu knihovního fondu (KF). Revize probíhaly podle stanoveného 

pětiletého plánu. 

Pomoc pro revizi a aktualizaci KF 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet obsloužených knihoven 69 12 14 8 13 47 

Počet revidovaných k. j. 48 128 15 194 15 438 4 564 23 457 58 653 

Počet revidovaných knihoven 20 7 5 1 7 20 

Počet aktualizovaných knihoven   48 12 14 8 13 47 

Počet aktualizovaných svazků 95 006 15 194 15 438 4 564 23 457 58 653 

 

NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ KF 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, 

případně 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 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 ¨Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Nákup KF z prostředků obcí  

  počet obsloužených knihoven 92 8 51 23 8 90 

  počet knihovních jednotek 4 729 242 3 543 592 195 4 572 

Zpracování KF z prostředků obcí  

  počet obsloužených knihoven 196 56 68 34 58 216 

  počet zpracovaných knihovních 
jednotek 13 248 2 496 5 587 2 308 3 653 14 044 

 

VÝMĚNNÝ FOND (VF)  

Výměnný fond je budován z finančních prostředků rozpočtu Zlínského kraje a je součástí knihovních 

fondů krajské a pověřených knihoven. Úbytek knihovních jednotek z důvodu ztráty nebo opotřebení 

byl ve výměnném fondu KBBB, MVK a KKFBZ. Vyřazeny byly knížky opotřebené, nebo ty, u nichž 

proběhla cirkulace a není o ně zájem ani v rámci mimořádných výměnných souborů. 

Přírůstek a úbytek VF 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Půlroční přírůstek VF 4 023 665 1 051 1 203 1 155 4 074 

Půlroční úbytek VF 3 368 0 1 556 750 19 2 325 

 

Stav VF Stav VF 
 k 31. 

12. 
2018 

Stav VF k 30. 6. 2019 

 ¨Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Stav výměnného fondu  159 725 40 938 41 881 29 751 48 904 161 474 

 

  



 

CIRKULACE VF 

Ve všech  okresech probíhala 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. Pravidelné 

výměnné soubory zůstávají v knihovnách zpravidla jeden rok. 

Cirkulace VF 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet obsloužených knihoven 318 98 67 70 87 322 

Počet expedovaných souborů  580 214 108 139 110 571 

Počet svazků v souborech 42 123 10 940 8 340 13 459 13 339 46 078 

 

SERVIS AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU 

Akce servisu AKS zahrnuje servisu software, instalaci a údržbu knihovnických programů, generování a 

aktualizaci souborných katalogů, servis programu pro evidenci a cirkulaci výměnného fondu aj. 

Servis AKS 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet obsloužených knihoven 160 42 65 66 21 194 

Počet akcí 186 42 230 26 19 317 

 

DOPRAVA V RÁMCI VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

Tato služba zajišťuje v rámci výkonu regionálních funkcí především rozvoz výměnných souborů, cesty 

na metodické návštěvy a servis výpočetní techniky. 

Doprava v rámci RF 1. pol. 
2018 

1. pol. 2019 

 Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet obsloužených knihoven 272 85 85 76 21 267 

Počet ujetých km 9 622 2 274 1 828 2 872 875 7 849 



 

 

STAV ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB  

V prvním pololetí 2019 byla retrokonverze knihovního fondu provedena v knihovně v Němčicích 

(okres Kroměříž) a knihovna umístila na své webové stránky odkaz on-line katalog. Všechny knihovny 

kraje mají webovou stránku nebo základní informace o knihovně na stránkách obce. 

Stav elektronických služeb 31. 12. 
2018 

1. pol. 2019 

 ¨Zlínský 
kraj 

KM KBBB MVK KKFBZ Zlínský 
kraj 

Počet neprofesionálních knihoven 
(bez poboček) 253 69 60 47 77 252 

Z toho knihovny, které mají 
kompletní katalog KF 
v elektronické podobě  
(po retrokonverzi) 221 42 60 43 77 222 

Z toho knihovny, které mají 
on-line katalog na webu 224 42 60 46 77 225 

 

ZÁVĚR  

V 1. pololetí 2019 byl výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji rovnoměrně zajištěn ve všech 

regionech. Vzdělávacích akcí proběhlo méně než ve stejném období v roce 2018, ale byla větší účast 

knihovníků a knihoven. Pověřené i střediskové knihovny zpracovaly velké množství knih zakoupených 

z prostředků obcí. Metodičky jednaly především s novými starosty obcí. Cirkulace výměnných 

souborů probíhala efektivně, do souborů bylo zařazeno opět více knih, popř. audioknih.  Služby 

regionálních funkcí, které byly prováděny v menší míře, budou realizovány ve 2. pololetí roku. 

Na základě podkladů od pověřených knihoven zpracovala Ing. Jana Tomancová, 14. 8. 2019. 

 

 

PhDr. Zdeňka Friedlová 

ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 

příspěvkové organizace 

  



 

Příloha Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 2019  

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  1. pol. 2019 

1 Kraj Zlínský   KKFBZ, KBBB, KK, MVK                                                     

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK): 3 + KKFBZ   

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 17,1 

4 Počet obsluhovaných knihoven 390 

5 Poradenská a konzultační činnost 
 6   počet obsloužených knihoven 353 

7   počet poskytnutých konzultací 1 053 

8   počet metodických návštěv 377 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01 
 10   počet obsloužených knihoven 393 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 317 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře  

13   počet obsloužených knihoven 259 

14   počet všech vzdělávacích akcí 22 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 17 

16   počet všech účastníků 720 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 380 

18   počet všech vyučovacích hodin 63 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 38 

20 Porady  

21   počet obsloužených knihoven 73 

22   počet akcí 17 

23   počet účastníků 202 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF 
 25   počet obsloužených knihoven 47 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  58 653 

27   počet revidovaných knihoven 20 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 
 29   počet obsloužených knihoven 90 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 4 572 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 
 32   počet obsloužených knihoven 216 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 14 044 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách) 
 35   stav výměnného fondu k 30. 6. 2019 161 474 

36   roční přírůstek VF 4 074 

37   roční úbytek výměnného fondu 2 325 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 4 070 

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 322 

43   počet expedovaných souborů 571 

44   počet svazků v souborech 46 078 

45 Servis automatizovaného knihovního systému 
 

46 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 194 

47   počet akcí, zásahů 317 

48 Doprava v rámci výkonu RF 
 49   počet obsloužených knihoven 267 

50   počet ujetých km 7 849 

 


