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Abstrakt

Hlavním tématem rigorózní práce je výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. 

Celý  text  je  dělen  na dvě části.  První,  teoretická  část  se  věnuje  jak  metodické 

činnosti v českých knihovnách před rokem 1989, jehož součástí je i zákon č. 53/59 

Sb., o jednotné soustavě knihoven, tak novému krajskému systému knihoven ČR, 

který vychází ze zákona č. 271/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

knihovnických informačních služeb. V textu je dále popsána definice a krátký vývoj 

regionálních  funkcí,  jejich  struktura  a  financování.  Z teoretické  části  vychází 

praktická část  o výkonu regionálních funkcí  v Plzeňském kraji.  Na analýzu stavu 

knihoven  a  poznatky  z počátků  zavádění  výkonu  regionálních  funkcí  navazuje 

hodnocení dalších let výkonu regionálních funkcí, která byla financována ze státního 

rozpočtu.  Zásadním  mezníkem  je  pak  změna  financování  výkonu  regionálních 

funkcí  a  z toho  vyplývající  důsledky.  Závěr  práce  je  věnován  výhledům  do 

budoucna.

Klíčová slova [inspirace v systému ISDP: 

[http://isdp.alstanet.cz/search.asp ]

Atest  pověřené  knihovny,  financování,  jednotná  soustava  knihoven,  krajské 

knihovny, krajský systém knihoven ČR, metodická činnost, Plzeňský kraj, pověřené 

knihovny,  regionální  funkce  knihoven,  standardy  pro  výkon  regionálních  funkcí, 

střediskový systém knihoven, transformace knihoven, Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského  kraje,  zákon  č.  53/59  Sb.,  o  jednotné  soustavě  knihoven,  zákon 

271/2001  Sb.,  o  knihovnách  a  podmínkách  provozování  knihovnických  a 

informačních služeb (knihovní zákon).

3

http://isdp.alstanet.cz/search.asp


Obsah

IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM........................................................................................4

ČERŇOVÁ, DAGMAR. REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM 

KRAJI [REGIONAL FUNCTION OF LIBRARIES IN PILSEN REGION] . BRNO, 

2008. 143, 10 PŘÍL. : 18 TAB. RIGORÓZNÍ PRÁCE. UNIVERZITA KARLOVA 

V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A 

KNIHOVNICTVÍ 2003. VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE PHDR. MILENA ČERNÁ. 4

ABSTRAKT..............................................................................................................4

HLAVNÍM TÉMATEM RIGORÓZNÍ PRÁCE JE VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 

V PLZEŇSKÉM KRAJI. CELÝ TEXT JE DĚLEN NA DVĚ ČÁSTI. PRVNÍ, 

TEORETICKÁ ČÁST SE VĚNUJE JAK METODICKÉ ČINNOSTI V 

ČESKÝCH KNIHOVNÁCH PŘED ROKEM 1989, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE I ZÁKON 

Č. 53/59 SB., O JEDNOTNÉ SOUSTAVĚ KNIHOVEN, TAK NOVÉMU 

KRAJSKÉMU SYSTÉMU KNIHOVEN ČR, KTERÝ VYCHÁZÍ ZE ZÁKONA Č. 

271/2001 SB., O KNIHOVNÁCH A PODMÍNKÁCH PROVOZOVÁNÍ 

KNIHOVNICKÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB. V TEXTU JE DÁLE POPSÁNA 

DEFINICE A KRÁTKÝ VÝVOJ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ, JEJICH STRUKTURA A 

FINANCOVÁNÍ. Z TEORETICKÉ ČÁSTI VYCHÁZÍ PRAKTICKÁ ČÁST O 

VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. NA ANALÝZU 

STAVU KNIHOVEN A POZNATKY Z POČÁTKŮ ZAVÁDĚNÍ VÝKONU 

REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ NAVAZUJE HODNOCENÍ DALŠÍCH LET VÝKONU 

REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ, KTERÁ BYLA FINANCOVÁNA ZE STÁTNÍHO 

ROZPOČTU. ZÁSADNÍM MEZNÍKEM JE PAK ZMĚNA FINANCOVÁNÍ VÝKONU 

REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ DŮSLEDKY. ZÁVĚR PRÁCE 

JE VĚNOVÁN VÝHLEDŮM DO BUDOUCNA..........................................................4

KLÍČOVÁ SLOVA [INSPIRACE V SYSTÉMU ISDP: 

[HTTP://ISDP.ALSTANET.CZ/SEARCH.ASP ]........................................................4

ATEST POVĚŘENÉ KNIHOVNY, FINANCOVÁNÍ, JEDNOTNÁ SOUSTAVA 

KNIHOVEN, KRAJSKÉ KNIHOVNY, KRAJSKÝ SYSTÉM KNIHOVEN ČR, 

METODICKÁ ČINNOST, PLZEŇSKÝ KRAJ, POVĚŘENÉ KNIHOVNY, 

REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN, STANDARDY PRO VÝKON 

REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ, STŘEDISKOVÝ SYSTÉM KNIHOVEN, 

4



TRANSFORMACE KNIHOVEN, STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA 

PLZEŇSKÉHO KRAJE, ZÁKON Č. 53/59 SB., O JEDNOTNÉ SOUSTAVĚ 

KNIHOVEN, ZÁKON 271/2001 SB., O KNIHOVNÁCH A PODMÍNKÁCH 

PROVOZOVÁNÍ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB (KNIHOVNÍ 

ZÁKON)....................................................................................................................4

OBSAH.....................................................................................................................5

PŘEDMLUVA...........................................................................................................9

SEZNAM TABULEK...............................................................................................12

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK..........................................................................13

ÚVOD......................................................................................................................15

 ZÁKON O JEDNOTNÉ SOUSTAVĚ KNIHOVEN                                                                          ......................................................................  15  

1KRAJSKÁ METODICKÁ ČINNOST PŘED ROKEM 1989....................................19

1.1 JEDNOTNÁ SOUSTAVA KNIHOVEN                                                                                  ..............................................................................  19  
1.1.1 Střediskový systém knihoven                                                                          ......................................................................  20  

1.2 METODICKÁ ČINNOST JEDNOTNÉ SOUSTAVY KNIHOVEN                                                     .................................................  21  
1.2.1 Počátky metodické činnosti                                                                           .......................................................................  21  
1.2.2 Vymezení metodické činnosti                                                                         .....................................................................  22  
1.2.3 Institucionální základna                                                                                ............................................................................  24  
1.2.4 Systém metodické činnosti                                                                             .........................................................................  25  
1.2.5 Koordinace metodické činnosti                                                                     .................................................................  26  
1.2.6 Metody a formy metodické činnosti                                                               ...........................................................  28  
1.2.7 Pracovníci                                                                                                      ..................................................................................................  31  

2KRAJSKÝ SYSTÉM KNIHOVEN V ČR................................................................33

1.3 ZÁKON O KNIHOVNÁCH A PODMÍNKÁCH PROVOZOVÁNÍ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH     
SLUŽEB (KNIHOVNÍ ZÁKON)                                                                                               ...........................................................................................  33  

 2.1.1 Novely knihovního zákona                                                                            ........................................................................  38  
1.4 REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN                                                                                   ...............................................................................  39  

1.4.1 Definice                                                                                                          ......................................................................................................  39  
 2.2.2 Transformace knihoven                                                                                ............................................................................  40  
 2.2.3 Financování                                                                                                  ..............................................................................................  43  
 2.3.6 Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven                           .......................  45  
 2.3.6 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí po roce 2005                       ...................  47  

1.5 KRAJSKÝ SYSTÉM KNIHOVEN ČR                                                                                 .............................................................................  48  
 2.3.1 Systém knihoven a jeho cíle                                                                          ......................................................................  48  
 2.3.2 Krajský knihovnický systém                                                                          ......................................................................  49  
 2.3.3 Výkon regionálních funkcí                                                                            ........................................................................  50  
 2.3.4 Atest pověřené knihovny                                                                               ...........................................................................  52  
 2.3.5 Standardy pro výkon regionálních funkcí                                                     .................................................  55  

3 ANALÝZA STAVU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI...............58

5



 3.1 STAV KNIHOVEN V     JEDNOTLIVÝCH OKRESECH                                                                ............................................................  59  
3.1.1 Okres Domažlice                                                                                           .......................................................................................  60  
3.1.2 Okres Klatovy                                                                                                ............................................................................................  62  
3.1.3 Okres Plzeň-jih                                                                                              ..........................................................................................  64  
3.1.4 Okres Plzeň-město                                                                                         .....................................................................................  65  
3.1.5 Okres Plzeň-sever                                                                                          ......................................................................................  66  
3.1.6 Okres Rokycany                                                                                             .........................................................................................  67  
3.1.7 Okres Tachov                                                                                                 .............................................................................................  68  

4POČÁTKY ZAVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ...............................................72

4.1 PRACOVNÍ SKUPINA                                                                                                    ................................................................................................  72  
4.2 STANOVENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ                                                                               ...........................................................................  73  
4.3 POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ                                                                 .............................................................  74  
4.4 KNIHOVNY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE V     PLZEŇSKÉM KRAJI V     ROCE 2002                  ..............  75  

4.4.1 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje                                              ..........................................  75  
4.4.2 Pověřené knihovny                                                                                         ....................................................................................  76  
 4.4.3 Pověřené knihovny v     jednotlivých okresech                                                 .............................................  77  
4.4.4 Samostatné knihovny                                                                                     .................................................................................  78  

4.5 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ                                                                    ................................................................  79  
4.5.1 Předpoklad finančního zajištění výkonu regionálních funkcí                       ...................  81  
4.5.2 Varianty finančního zajištění výkonu regionálních funkcí                            ........................  82  

4.6  ZHODNOCENÍ POČÁTKŮ                                                                                              ..........................................................................................  84  
4.6.1 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje                                              ..........................................  85  
4.6.2 Pověřené knihovny                                                                                         .....................................................................................  86  

5VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V DALŠÍCH LETECH...................................93

5.1 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V     ROCE 2003                                                                ............................................................  93  
 5.1.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí                                           .......................................  93  
 5.1.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí                                             .........................................  98  
5.1.3. Hodnocení výkonu regionálních funkcí                                                      ..................................................  100  

5.2 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V     ROCE 2004                                                              ..........................................................  103  
 5.2.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí                                         .....................................  104  
 5.2.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí                                           .......................................  104  
 5.2.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí                                                      ..................................................  105  

6ZMĚNA FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ..........109

6.1 VÝCHOZÍ STAV                                                                                                        ....................................................................................................  109  
6.2 VARIANTY FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU RF                                                            ........................................................  111  

6.2.1 Varianta 1: finanční zajištění redukovaných regionálních činností            ........  113  
6.2.2 Varianta 2: finanční zajištění výkonu RF v     rozsahu 2 standardů               ...........  114  

6.3 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VÝKON RF                                  ..............................  117  
6.3.1 Úvod                                                                                                            ........................................................................................................  117  
6.3.2 Postup při financování výkonu regionálních funkcí (RF)                           .......................  117  
6.3.3 Podmínky čerpání dotace na výkon RF                                                       ...................................................  118  
6.3.4 Sledování, hodnocení výkonu RF a kontrola čerpání finančních 
prostředků                                                                                                             .........................................................................................................  120  
6.3.5 Zúčtování finančních prostředků                                                                 .............................................................  121  

6.4 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V     ROCE 2005                                                              ..........................................................  121  
6.4.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí                                          ......................................  122  
6.4.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí                                            ........................................  123  

6



6.4.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí                                                       ...................................................  124  
6.5 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V     ROCE 2006                                                              ..........................................................  126  

6.5.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí                                          ......................................  126  
6.5.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí                                            ........................................  127  
6.5.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí                                                       ...................................................  128  

6.6 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V     ROCE 2007                                                              ..........................................................  130  
6.6.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí                                          ......................................  130  
6.6.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí                                            ........................................  131  
6.6.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí                                                       ...................................................  132  

7VÝHLEDY DO BUDOUCNA...............................................................................135

7.1 REGIONÁLNÍ FUNKCE                                                                                                ............................................................................................  135  
7.1.1 Stanovení cílů                                                                                              ..........................................................................................  135  
7.1.2 Stanovení úkolů                                                                                           .......................................................................................  136  

7.2 FINANCOVÁNÍ                                                                                                         .....................................................................................................  140  

ZÁVĚR..................................................................................................................141

POUŽITÁ LITERATURA.......................................................................................143

PŘÍLOHY..............................................................................................................151

PŘÍLOHA Č. 6: FORMULÁŘ VÝKAZU VÝKONU A FINANCOVÁNÍ 

REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN.................................................................163

1.6 PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY                                                                              ..........................................................................  165  
1.7 KNIHOVNA                                                                                                             ........................................................................................................  166  

7



Předmluva

Hlavním tématem rigorózní práce je problematika výkonu regionálních funkcí 

v Plzeňském  kraji.  Práce  popisuje  celou  dosavadní  praxi  v této  oblasti 

knihovnictví:  charakteristiku  stavu  před  zavedením  regionálních  funkcí, 

počátky zavádění  a průběh v následujících letech.  Pozornost  je  věnována 

zejména  zásadnímu  předělu  ve  fungování,  kterou  je  změna  financování 

výkonu regionálních funkcí a z ní vyplývající souvislosti. Systém regionálních 

funkcí v Plzeňském kraji  vychází  z pozitiv metodické činnosti  v knihovnách 

před rokem 1989 a z charakteristiky stávajícího modelu krajského systému 

knihoven ČR.

Výkon  regionálních  funkcí  považuji  za  velmi  důležitou  součást  českého 

knihovnictví,  a  proto  jsem si  ji  také  vybrala  jako  téma ke  zpracování.  Je 

aktuální a odbornou veřejností stále diskutováno. Dalším důvodem je fakt, že 

jsem  několik  let  působila  v centru  dění  výkonu  regionálních  funkcí 

v Plzeňském  kraji,  jako  vedoucí  Oddělení  vzdělávání  a  organizace 

knihovnictví  ve  Studijní  a  vědecké  knihovně  Plzeňského  kraje  a  tato 

problematika mne velmi oslovila.

Celá práce se skládá ze sedmi kapitol, které jsou rozděleny na podkapitoly. 

Text  začíná  úvodem,  ve  kterém je  charakterizován  zákon  č.  53/59  Sb.,  

o jednotné soustavě knihoven. Schválení zákona byl důležitým počinem, ze 

kterého  vycházela  metodická  činnost  a  na  který  dnes  regionální  funkce 

nepřímo navazují.

První  kapitola  popisuje  metodickou  činnost  před  rokem  1989,  což  je 

nepochybně významný mezník v českém knihovnictví, do té doby zatíženého 

komunistickou  ideologií.  Kapitola  obsahuje  jak  popis  jednotné  soustavy 

knihoven, která byla pro metodickou činnost stěžejní, tak i samotné počátky 

metodické  činnosti,  její  vymezení,  institucionální  základnu,  koordinaci  a 

metody. 
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Druhá  kapitola  se  zabývá  situací  po  roce  1989,  kdy  nastaly  v českém 

knihovnictví  zásadní  změny.  Je  zde  popsán  nový  knihovní  zákon  a  jeho 

novely,  z něho  vyplývající  regionální  funkce  i  stručný  nástin 

celorepublikového  vývoje  organizace  knihovnictví  (zejména  období 

transformace  knihoven).  Dále  kapitola  obsahuje  významný  úsek  

o krajském knihovnickém systému, jeho částech a financování, které se týká 

celorepublikového vzoru a tudíž je obecného charakteru.

Třetí  kapitola se  už věnuje přímo regionálním funkcím v Plzeňském kraji. 

Mapuje  stav  jednotlivých  okresních  a  střediskových  systémů  a  veřejných 

knihoven  z hlediska  jejich  funkčnosti  a  výkonnosti.  Analýza  slouží  jako 

výchozí materiál pro následné zavádění výkonu regionálních funkcí v kraji, a 

proto jejím účelem nebylo zjišťování výkonových a statistických ukazatelů. 

Čtvrtá  kapitola  popisuje  počátky  zavádění  regionálních  funkcí  a  zahrnuje 

období od prvních schůzek až po první rok samotného zavádění, tj. rok 2002 

i  se  stručným  zhodnocením.  Součástí  kapitoly  je  základní  charakteristika 

knihoven  podílejících  se  na  výkonu  regionálních  funkcí  v  kraji  a  finanční 

zajištění. 

Pátá  kapitola  navazuje  na  počátky  výkonu  regionálních  funkcí  v kraji. 

Popisuje  další  průběh  v letech  2003  a  2004,  kdy  byly  regionální  funkce 

financovány na základě Programu podpory a zajištění výkonu regionálních 

funkcí  Ministerstvem  kultury  ČR.  V rámci  každého  roku  je  uvedena 

charakteristika  knihoven  vykonávajících  regionální  funkce,  finančního 

zajištění a roční hodnocení výkonu regionálních funkcí.

Dále je v textu podrobné seznámení se situací na začátku roku 2005, kdy 

přešlo  financování  regionálních funkcí  pod krajský úřad.  Kapitola  popisuje 

výchozí  stav,  okolnosti  a  následky  změny  finančního  zajištění  výkonu 

regionálních funkcí. Součástí kapitoly jsou nová pravidla financování, která 

kraj zavedl a také hodnocení dalších let výkonu regionálních funkcí. 
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Poslední  kapitola  se zabývá  předpokládaným vývojem regionálních funkcí 

v dalších letech,  popisuje  některé trendy a z nich vyplývající  cíle,  které si 

Studijní  a  vědecká  knihovna  Plzeňského  kraje  jako  garant  výkonu 

regionálních  funkcí  v kraji  stanovila.  V kapitole  jsou  navrženy  i  některé 

možnosti dalšího financování výkonu regionálních funkcí.

V průběhu zpracování tématu jsem čerpala z různých pramenů. V úvodních 

kapitolách jsem vycházela zejména ze soudobých  oficiálních zdrojů.  Dále 

jsem vycházela  z legislativních  materiálů  a  dokumentů,  které  slouží  nebo 

sloužily  jako  různá  doporučení  (většinou  Ministerstva  kultury  ČR  nebo 

Národní  knihovny  ČR),  ať  už  při  vytváření  krajského  systému  veřejných 

knihoven, či  zavádění výkonu regionálních funkcí v celé republice. V částech 

týkajících  se  veřejných  knihoven  Plzeňského  kraje  a  jejich  výkonu 

regionálních funkcí jsem jako prameny používala interní materiály Oddělení 

vzdělávání  a  organizace  knihovnictví  Studijní  a  vědecké  knihovny 

Plzeňského  kraje,  výroční  zprávy  a   upřesňující  informace  získané  od 

jednotlivých pracovnic pověřených knihoven. 

Pro větší přehlednost obsahuje práce seznam zkratek. V textu jsou použity 

přehledové tabulky, jejichž seznam je na konci. Nedílnou součástí práce jsou 

přílohy, na které text průběžně odkazuje. Na konci textu je uvedený seznam 

použitých pramenů.
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Úvod

Výkon regionálních funkcí v České republice navazuje a částečně i vychází 

z praxe let  minulých,  kodifikované zejména zákonem o jednotné soustavě 

knihoven  a  z metodické  činnosti,  která  uvedla  do praxe  centralizační  a 

odborné cíle  sítě  veřejných knihoven.  Po jejím rozpadu a několika letech 

odmlky oficiální spolupráce veřejných knihoven v oblasti regionálních funkcí 

a  metodické  činnosti,  se  nová  koncepce  krajských  systémů  knihoven  do 

určité  míry  vrací  k  těmto  zkušenostem  se  snahou  o  zachování  pozitivní 

praxe. Je pochopitelné, že za jiných legislativních i finančních okolností, ale 

na podobném hierarchickém principu.

Zákon o jednotné soustavě knihoven1

Nové  společenské  podmínky  po  druhé  světové  válce  natolik  ovlivnily 

knihovnickou veřejnost, že se objevila nutnost revize knihovnické legislativy. 

První  náznaky byly patrné již roku 1945, kdy se začalo mluvit  o jednotné 

soustavě knihoven. Na I. sjezdu českých a slovenských knihovníků v Brně 

v květnu  1948  se  pak  objevil  návrh  nového  knihovnického  zákona,  jehož 

hlavní  myšlenkou  bylo  vytvořit  jednotnou  soustavu  československých 

knihoven a zajistit další rozvoj všech knihoven.

Záměry  návrhu  zákona  byly  původně  naplňovány  nižšími  normami  – 

směrnicemi, vyhláškami a směrnicemi ministerstev, statuty a organizačními 

řády  knihoven apod.  Za všechny uvádím Směrnici  o  spolupráci  knihoven 

všech druhů, kterou vydalo Ministerstvo informací a osvěty pod č. 69 372/51 

v lednu  roku  1952.  Společenská  situace  však  realizaci  nového  zákona 

nepřála a až v srpnu 1958 začala probíhat oficiální přípravná fáze zákona  

o jednotné soustavě knihoven.

1 Česko, Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb.,  o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).
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Zákon  č.  53/1959  Sb.,  o  jednotné  soustavě  knihoven,  byl  schválen  

9.  července  1959.  Jeho  základní  myšlenkou  byla  účelná  centralizace 

knihovnické práce a vzájemné spolupráce a koordinace činnosti  knihoven 

všech typů a druhů. Zákon obsahoval 14 paragrafů.

Úvodní paragraf stanovil poslání knihoven přispívat k všestrannému vzdělání 

pracujících v duchu vědeckého světového názoru a pomáhat při zvyšování 

jejich politické, kulturní a odborné úrovně. Konečná verze tohoto paragrafu 

byla ovlivněna zejména jednáními na ÚV KSČ.

§§  2  a  3  zákona  hovořily  o  úkolech  jednotné  soustavy.  Knihovnám  se 

ukládala  povinnost  vzájemné  spolupráce,  obzvláště  pomocí  meziknihovní 

výpůjční  služby,  koordinace  doplňování,  ale  i  informační,  metodické  a 

bibliografické  činnosti.  Knihovnám  bylo  poskytnuto  právo  přednostního 

nákupu. Zároveň jim bylo ukládáno přihlásit se do evidence u ONV.

§§ 4, 5 a 6 zákona stanovily tři zásady týkající se vnitřní skladby soustavy:

1. Ústřední  knihovnou  jednotné  soustavy  knihoven  je  Státní  knihovna 

ČSSR;

2. Knihovny  v oboru  působnosti  jednotlivých  úřadů  a  orgánů  tvoří 

organizované sítě knihoven určitého druhu (lidové školní, vědecké, ROH, 

technické apod.);

3. Základem jednotné soustavy knihoven jsou lidové knihovny.

§ 5 se dále věnuje organizačním otázkám jednotné soustavy. Knihovny se 

podle své působnosti měly sdružovat v organizované sítě. V čele sítí  měly 

stát ústřední knihovny sítě, které měly pečovat o knihovny nižších typů.

§  6  se  týkal  základní  sítě  jednotné  soustavy,  knihoven  lidových.  Lidové 

knihovny  vyšších  typů,  tedy  okresní,  krajské,  měly  ze  zákona  uloženy 

metodickou funkci, bibliograficko-informační a meziknihovní výpůjční služby 

pro  všechny  knihovny  jednotné  soustavy.  Lidová  knihovna  vyššího  typu 

podle tohoto paragrafu zahrnovala v oblasti své působnosti i funkci knihovny 

nižšího  typu.  Velkou  důležitost  mělo  ustanovení  týkající  se  zřizování, 
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udržování a řízení lidových knihoven. Tím byly pověřeny orgány příslušného 

národního  výboru  a  znamenalo  to  postarat  se  o  vhodné  umístění, 

financování činnosti apod.

§§  7,  8  a  9  byly  věnovány  otázkám  řízení  a  koordinace.  V podstatě  se 

jednalo o dva stupně knihovnictví:

1. Řízení rozvoje knihovnictví v obcích, okresech a krajích;

2. Ústřední  řízení  a  kontrola  celé  jednotné  soustavy  knihoven  (v 

celostátním měřítku).

Byla  uzákoněna  funkce  Ústřední  knihovnické  rady,  která  působila  jako 

poradní, iniciativní a koordinační orgán ministra školství a kultury pro zásadní 

otázky knihoven jednotné soustavy. Obdobným orgánem na Slovensku byla 

Slovenská knihovnická rada.

§ 10 zákona si všímal knihovnického povolání. Vyzdvižen byl jeho význam 

pro  společnost,  upřesněny povinnosti  a  ujasněny kvalifikační  předpoklady 

pracovníků knihoven. 

§  11  hovořil  o  hmotném  zajištění  knihoven.  Úřadům,  organizacím  a 

institucím,  které  řídily  knihovny,  bylo  uloženo  zabezpečení  materiálních 

podmínek  pro  další  rozvoj  knihoven,  což  se  týkalo  především  umístění, 

vybavení, prostředků na doplňování fondů, provoz apod.

§§  12,  13  a  14  obsahovaly  závěrečná  ustanovení  právního  charakteru: 

zmocňovaly  ministerstvo  školství  a  kultury  k vydání  prováděcích  předpisů 

k zákonu.  Zároveň tento paragraf rušil zákon č. 430/1919 Sb.

Protože  zákon  byl  koncipován  jako  rámcový,  ukládal  zejména  ústředním 

úřadům  a  organizacím  vydávat  potřebné  prováděcí  předpisy,  směrnice, 

statuty. Za zásadní se dá považovat vyhláška č. 51 z 25. června 1963 Sb., 

o  evidenci  knihoven jednotné soustavy,  o  meziknihovní  výpůjční  službě a 

přednostním  právu  knihoven  při  získávání  literatury,  časopisů  a  jiných 

sbírkových materiálů.
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Oprostíme-li se od tehdejší politické situace, byl zákon o jednotné soustavě 

knihoven  přínosným.  A  to  zejména  v oblasti  posílení  významu  veřejných 

knihoven,  ve  snaze  o  určité  propojení  do  podoby  funkčního  jednotného 

systému,  v uspokojování  potřeb  čtenářů  a  uživatelů  obzvláště  formou 

meziknihovní  výpůjční  služby  apod.  Kladně  lze  hodnotit  i  snahu  o  jistou 

kvalifikaci  pracovníků  v knihovnách  a  jejich  vzdělávání  a  zejména  o 

zabezpečení  odpovídajících  a  v rámci  možností  důstojných  prostor  a 

finančních  prostředků  pro  činnost  knihoven.  S časem  a  nastupující 

automatizací se tyto požadavky stupňovaly a kladl se vyšší důraz na jejich 

naplnění.
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1 Krajská metodická2 činnost před rokem 1989

1.1 Jednotná soustava knihoven

Zákon o jednotné soustavě knihoven ustanovil jako základ této soustavy síť 

veřejných (tehdy lidových) knihoven, kterou tvořily ústřední knihovny krajů, 

okresní  knihovny,  městské,  střediskové  a  místní  lidové  (později  veřejné) 

knihovny. V čele sítě stála Státní knihovna ČSR. Důvodem volby veřejných 

knihoven  jako  základu  jednotné  soustavy  knihoven  byl  fakt,  že  tvořila 

nejrozsáhlejší  síť  knihoven s univerzálními službami pro širokou veřejnost. 

Současně plnila ze zákona funkci střediska

 „metodické,  bibliografické,  informační  a  meziknihovní  

výpůjční  služby  pro  všechny  knihovny  jednotné  soustavy,  

pokud takovou službu a pomoc potřebují“.3 

Toto  ustanovení  bylo  podrobně  rozpracováno  v  Zásadách  systému 

metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven4.

Dalším materiálem, ze kterého budování jednotné soustavy vycházelo, byly 

Zásady organizace sítě veřejných knihoven ČSR5. Jeho uvedení do praxe 

předcházela integrace bývalých sítí lidových a státních vědeckých knihoven. 

V krajských městech byly celokrajské funkce přeneseny z krajských knihoven 

na státní  vědecké knihovny,  které se staly  ústředními  knihovnami  krajů  a 

metodickými centry sítě veřejných knihoven.  

Toto  propojení  sítí  do  jednoho  systému  nemělo  být  spojováno  pouze 

s metodickou činností. Měl vzniknout funkční na sebe navazující systém, a to 

nejen po vertikální linii v síti veřejných knihoven, ale i v linii horizontální na 

základě  spolupráce  s ostatními  sítěmi  knihoven.  Tím  se  měly  postupně 

utvořit  ucelené  systémy  regionálních  knihovnických,  bibliografických  a 

2 Metodika – nauka o metodě vyučování určitého oboru; pracovní postup. Slovník cizích slov. Praha : Akademický 
dům, 1996, s. 217.
3 Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven, § 6 odst. 1.
4 Zásady systému metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven v České socialistické republice. Praha : 
Ministerstvo kultury ČSR, 1988. 16 s.
5 Zásady organizace sítě veřejných knihoven ČSR. Praha : Ministerstvo kultury ČSR, 1979. 7 s.

18



informačních  služeb  na  jednotlivých  stupních,  počínaje  střediskovými 

systémy s návazností na ústřední sítě veřejných knihoven a jejich služby.

Při pohledu do minulosti je třeba konstatovat, že jednotná soustava knihoven 

ČSR v podstatě existovala jen na papíře. Její zavedení do praxe se, až na 

výjimku sítě veřejných knihoven, neuskutečnilo. Ani avizovaná kooperace na 

vertikálních  a  horizontálních  úrovních  nefungovala  tak,  jak  by  měla.  

U metodických středisek nižších typů  (okresní,  střediskové knihovny)  sice 

fungovaly jisté „metodické toky“, ale většinou z iniciativy zdola než z ústředí.

1.1.1 Střediskový systém knihoven

Již od 60. let se v jednotné soustavě knihoven uplatňovaly principy a prvky 

centralizace,  a  to  zejména  při  výstavbě  střediskového  systému.  Ten  se 

poprvé začal budovat v Jihočeském kraji. Právním podkladem pro budování 

systému  byl  vzorový  statut  střediskové  knihovny,  vydaný  výnosem 

ministerstva  kultury z roku 1969, který vycházel  ze dvou variant budování 

střediskových  knihoven.  Podle  první  zůstala  přidružená  knihovna 

samostatným zařízením té které obce a podle druhé varianty byla přidružena 

ke středisku formou pobočky.

Ve  vytipovaných  obcích  perspektivního  významu  byla  provedena  

profesionalizace  knihoven  a  k těmto  knihovnám  pak  byly  organizačně 

připojeny  (centralizovány)  místní  lidové  knihovny  s neprofesionálními 

knihovníky.  Provoz  a  vybavení  knihoven  zajišťovaly  správní  orgány 

v jednotlivých  obcích.  Zároveň ale  byly  střediskovou funkcí  pověřovány i  

další profesionální knihovny – městské, okresní, ale i krajské.

Na  střediskový  systém  postupně  navazovalo  budování  celookresních 

systémů  knihovnických,  bibliografických  a  informačních  služeb.  Funkci 

odborného a metodického ústředí měla vykonávat  okresní  knihovna,  v níž 

byly soustředěny prostředky na nákup knihovních fondů, mzdové prostředky 

pro profesionální knihovníky a odměny pro dobrovolné knihovníky. 
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Přestože byla do výstavby střediskového systému zapojena převážná část 

veřejných knihoven, nebyla ve většině krajů vůbec dokončena. Výjimku tvořil 

Severomoravský kraj, kde se tento systém uplatnil beze zbytku. 

Příčinou rozdílného zavádění  střediskového systému v jednotlivých  krajích 

bylo  zejména nedostatečné personální  zajištění  knihoven se  střediskovou 

funkcí  a  omezená  možnost  profesionalizace  dalších  veřejných  knihoven. 

Další  překážkou  byl  fakt,  že  budování  střediskového  systému  časově 

předstihlo proces integrace v politicko-správním uspořádání státu a vytváření 

střediskových obcí.

Je nutno podotknout, že přes jisté obtíže přinesl centralizovaný systém určitý 

přínos. Díky profesionalizaci knihoven a vzdělávání knihovníků vůbec došlo 

k růstu  odborné  úrovně  knihovnictví,  např.  ke  knihovnickému  uspořádání 

fondů. Celookresní doplňování a zpracovávání knihovních fondů odbouralo 

spoustu  práce  knihovnám  do  tohoto  systému  zařazených. 

Nepřehlédnutelnou  zásluhu  měl  tento  systém  i  v řešení  finančních 

prostředků.

1.2 Metodická činnost jednotné soustavy knihoven

1.2.1 Počátky metodické činnosti

Počátky metodické činnosti jako takové lze u nás sledovat již od dob první 

republiky,  tedy  po  vydání  zákona  430/1919  Sb.,  o  veřejných  knihovnách 

obecních. Samotný termín „metodická činnost“ se u nás objevil až po druhé 

světové válce, a to pod vlivem sovětského knihovnictví. Některé knihovny se 

z vlastní iniciativy ujímaly úkolu pomáhat menším knihovnám, především těm 

s dobrovolnými pracovníky. Předpoklady pro rozvoj metodické práce dalo až 

organizační opatření z roku 1959, díky kterému byla při národních výborech 

vytvořena  třístupňová  síť  lidových  knihoven  (krajských,  okresních  a 

místních). Ta odpovídala třem stupňům národních výborů. 
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V roce 1953 byl vydán  Řád krajské lidové knihovny, podle kterého měl být 

v každé z těchto knihoven zřízen metodický kabinet s povinností pozvednout 

úroveň  knihovnické  práce  v kraji.  V první  polovině  roku  1954  vydalo 

ministerstvo  kultury  směrnice  pro  metodické  kabinety  krajských  knihoven, 

které  zároveň  fungovaly  jako  vodítko  pro  metodickou  činnost  okresních 

lidových knihoven. 

Postupně se také vytvářelo  ústředí  metodické práce.  V roce 1953 vzniklo 

ústřední metodické pracoviště při tehdejší Univerzitní knihovně v Praze, které 

bylo  určeno zejména pro vědecké knihovny a knihovnickou teorii.  Později 

vznikl  při  Výzkumném  osvětovém  ústavu  v  Praze  Ústřední  vědecko-

metodický kabinet knihovnické práce, zaměřený pouze na lidové knihovny a 

orientovaný  hlavně  na  přímou  pomoc  v praxi.  Roku  1957  se  oba  ústavy 

spojily v Ústřední vědecko-metodický kabinet knihovnictví (ÚVMKK), který se 

později stal autonomní součástí Státní knihovny ČSSR. 

Zákon  o  jednotné  soustavě  knihoven  posunul  metodickou  činnost 

v knihovnictví na zákonnou úroveň. Mimo ÚVMKK, knihovědný odbor Matice 

slovenské  a  metodická  pracoviště  některých  ústředních  knihoven,  se  tak 

metodickými středisky staly krajské, okresní a později střediskové knihovny6.

1.2.2 Vymezení metodické činnosti

Zásady  systému  metodické  činnosti  v jednotné  soustavě  knihoven  v ČSR 

charakterizují metodickou činnost takto:

„Metodická  činnost  je  významnou  složkou  nepřímého 

knihovnictví  a  knihoven,  kterou řídící  orgány využívají  pro 

zajišťování  plánovitého  rozvoje  knihovnictví  v souladu  se 

společenskými potřebami.

Metodická činnost přispívá ke vzájemné ideové, odborné a  

organizační  návaznosti  v činnosti  knihoven  jednotné 

soustavy  a  k její  koordinaci  v soustavě  knihoven,  sítích 

knihoven a regionech...“.7

6 SLAVÍKOVÁ, V., Kapitoly z knihovnictví : metodická práce v knihovnách,s. 3-4.
7 Zásady systému metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven v České socialistické republice, s. 5.
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Metodickou  činnost  v jednotné  soustavě  knihoven  ČSR  zabezpečovalo 

Ministerstvo kultury ČSR v souladu s § 7 a § 8 knihovnického zákona a § 4 

odst.  11  vyhl.  SK  VTIR  č.  21/1985  Sb.,  o  soustavě  VTEI,  a  v dohodě 

s krajskými národními výbory a ústředními orgány, které spravovaly základní 

sítě  knihoven.  Vykonávaly  ji  knihovny  pověřené  metodickou  funkcí  a  pro 

řízení této činnosti se zpravidla zřizovaly metodické útvary (oddělení, úseky). 

Zásady systému metodické  činnosti  se vztahovaly  i  na knihovny soustavy 

VTEI, které byly součástí jednotné soustavy knihoven (v podstatě se jednalo 

o tzv. technické knihovny v závodech a podnicích). 

Cílem  a  posláním  metodické  činnosti  bylo  napomáhat  knihovnám  ve 

zkvalitňování práce zaměřené 

„na pomoc rozvoji socialistické společnosti, zejména:

 usměrňovat jejich ideově výchovné a vzdělávací působení 

na pracující a mladou generaci v zájmu všestranného rozvoje 

osobnosti socialistického člověka,

 přispívat  k zintenzívnění  podílu  knihoven  při  kvalitativně 

novém  zabezpečení  vědy  a  techniky  v zájmu  rozvoje 

národního hospodářství“.8

Dále měla za úkol zvyšovat odbornou úroveň práce knihoven, propagovat a 

šířit  nejnovější  poznatky  z knihovnické  teorie,  popularizovat  domácí  i   

zahraniční, zejména pak sovětské zkušenosti, zavádět nové metody a formy 

práce a napomáhat rozvoji koordinace v rámci jednotné soustavy knihoven a 

jejímu  rozvoji  a  řízení  vůbec.  Významnou  úlohou  byla  péče  o  ideový  a 

odborný růst  knihovnických  pracovníků,  o  iniciativu  a v té  době populární 

socialistickou  soutěživost  v knihovnách  (např.  Budujeme  vzornou  lidovou 

knihovnu). Co se týče administrativy, tak metodická střediska shromažďovala 

a  uchovávala  dokumentaci  o  vývoji  jednotné  soustavy  knihoven  a 

jednotlivých  sítí  a  na  jejich  základě  poskytovala  odborné  konzultace 

pracovníkům knihoven.

8 Zásady systému metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven v České socialistické republice, s. 6.
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Jedním z nástrojů metodické činnosti, a to jak v krajích, tak i v okresech, byly 

knihovnické  aktivy.  Podle  zákona  o  jednotné  soustavě  knihoven  to  byly 

poradní, iniciativní a koordinační orgány rad krajských a okresních národních 

výborů pro otázky knihoven jednotné soustavy. Jejich členy jmenovala rada 

příslušného národního výboru. Knihovnické aktivy byly především zaměřeny 

na  odborné  řešení  knihovnických  problémů,  na  pomoc  při  plánování, 

doplňování  knihovních fondů jednotlivých  sítí  knihoven,  na jejich celkovou 

spolupráci  apod.  Knihovnické  aktivy  se  scházely  podle  potřeby,  nejméně 

však 4x do roka. Otázkou zůstává, nakolik se praxe rozcházela s ideami  

a zda aktivy nebyly spíše přítěží svého předsedy, jímž byl  většinou ředitel 

SVK či ředitel okresní knihovny.

1.2.3 Institucionální základna

Institucionální  základnu  metodické  činnosti  v jednotné  soustavě  knihoven 

ČSR tvořila:

 Státní knihovna ČSR;

 ústřední knihovny sítí (resp. ústřední metodická pracoviště sítí);

 ústřední knihovny krajů;

 okresní knihovny;

 střediskové knihovny;

 krajská  a  okresní  metodická  pracoviště  ostatních  sítí  jednotné 

soustavy.

Metodickým ústředím jednotné soustavy knihoven ČSR byla Státní knihovna 

ČSR, která byla zároveň pověřena funkcí ústřední knihovny sítě veřejných 

knihoven a také funkcí odvětvového střediska pro odvětvový systém VTEI. 

Funkci metodických ústředí jednotlivých sítí knihoven plnily ústřední knihovny 

jako centra ideové a odborné pomoci knihovnám své sítě. Funkci ústřední 

knihovny sítě  stanovil  příslušný řídící  orgán,  tj.  příslušný odbor rezortního 

ministerstva ve smyslu § 5 odst. 3 knihovnického zákona. 

Jako základní územní články metodické činnosti fungovaly ústřední knihovny 

krajů,  okresní  knihovny a  střediskové  knihovny.  V obvodu  své  působnosti 
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byly metodickými středisky pro veřejné knihovny a souběžně koordinačními 

středisky metodické práce pro knihovny jednotné soustavy v regionu. Krajská 

a  okresní  metodická  pracoviště  byla  zřizovaná  podle  potřeby  příslušnými 

řídícími  orgány i  v dalších  sítích  knihoven,  pokud tyto  knihovny tvořily  na 

daném  územním  celku  síť  (školních,  zdravotnických,  vojenských  apod. 

knihoven)9.

1.2.4 Systém metodické činnosti

Metodická  činnost  knihoven  byla  zakotvena  v jejích  statutech  a 

organizačních  řádech  a  souhlasila  s jejich  hierarchickým  a  vertikálním 

začleněním.  Na  systému  metodické  činnosti  se  podílely  tyto  knihovny 

s následujícími úkoly.

Státní knihovna ČSR, která zpracovávala materiály ústředních stranických a 

státních  orgánů,  řešila  otázky  organizační  výstavby  jednotné  soustavy 

knihoven a koordinovala vědecko-výzkumnou činnost v oblasti knihovnictví a 

bibliografie,  čímž se podílela na teoretické základně oboru.  Ve spolupráci 

s ústředními knihovnami krajů a sítí poskytovala a koordinovala metodickou 

pomoc  knihovnám  jednotné  soustavy.  Zpracovávala  plány  a  prognózy 

rozvoje  knihovnictví  a  bibliografie  ČSR.  Dále  metodicky  zabezpečovala 

meziknihovní výpůjční služby, zavádění automatizace, ochranu, konzervaci a 

restauraci knihovních fondů. Jako ústřední knihovna sítě metodicky řídila tuto 

síť  a řešila základní teoretické otázky metodické práce knihoven.  Důležitá 

byla  její  úloha  týkající  se  otázek  knihovnického  vzdělávání  a  zvyšování 

kvalifikace  knihovnických  pracovníků  apod.  Obdobné  úkoly  měl  v SSR 

Knihovědný odbor Matice Slovenské.

Ústřední  knihovny  sítí  řešily  základní  teoretické  otázky  v rámci  sítě, 

metodicky zabezpečovaly činnost a organizaci sítě, poskytovaly knihovnám 

pomoc  a  rozpracovávané  ústřední  metodické  pokyny.  Zpracovávaly 

koncepce, prognózy a plány rozvoje sítě a tyto materiály poskytovaly Státní 

knihovně ČSR, ústředním knihovnám krajů, sítí apod. 
9 Zásady systému metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven v České socialistické republice, s. 8.
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Ústřední  knihovny  krajů  koordinovaly  práci  jednotné  soustavy  knihoven 

v obvodu své působnosti spolu s krajskými metodickými články a s dalšími 

knihovnami a institucemi. Řešily zásadní otázky rozvoje jednotné soustavy 

v kraji.  Rozpracovávaly  metodicky  pokyny  jak  pro  potřeby  kraje,  tak  

i materiály pro Státní knihovnu ČSR nebo ústřední knihovny sítí. Usilovaly  

o účelnou centralizaci v kraji  a v rámci své krajské působnosti poskytovaly 

metodickou pomoc síti VTEI pro kulturu atd.

Okresní  knihovny se spolu s dalšími  knihovnami  a  institucemi  podílely na 

koordinovaném rozvoji  jednotné soustavy knihoven v okrese. Zpracovávaly 

metodické pokyny pro knihovny v oblasti své působnosti, rozvíjely publikační 

a  informační  činnost  v oblasti  metodiky.  Měly  za  úkol  organizovat  sítě 

veřejných knihoven v okrese, zvláště střediskových knihoven a věnovat péči 

neprofesionálním knihovnám.

Střediskové  knihovny  usměrňovaly  činnost  knihoven  v obvodu  své 

působnosti včetně poskytování metodické pomoci a staraly se o přidružené 

místní lidové knihovny (nebo pobočky) s neprofesionálními knihovníky.

Krajské,  popř.  okresní  metodické  články  ostatních  sítí  knihoven,  pokud 

pracovaly,  zabezpečovaly  vytváření  příslušné  sítě  v rámci  kraje,  a  to  ve 

spolupráci s ústřední knihovnou sítě a ústřední knihovnou kraje. Poskytovaly 

materiály ústředním knihovnám svých sítí  a ústřední knihovně kraje, popř. 

okresní knihovně.

1.2.5 Koordinace10 metodické činnosti

Při  plnění  výše  uvedených  úkolů  měly  jednotlivé  knihovny  a  metodická 

střediska příslušných sítí úzce spolupracovat a koordinovat svou činnost, a to 

v rámci postavení knihovny v jednotné soustavě knihoven.

10 Koordinace – uvedení do vzájemného souladu; přiřazení sobě na roveň; optimální spolupráce. Slovník cizích  
slov. Praha : Encyklopedický dům, 1996, s. 186.
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Koordinace  měla  být  zaměřena  především  na  ideové  a  odborné  úkoly 

knihoven,  doplňování,  bibliografické  zpracování  a  využívání  fondů, 

zpracovávání  plánů a programů rozvoje knihovnictví,  rozvíjení  a  zavádění 

nových  forem  a  metod  práce,  včetně  zavádění  výpočetní  techniky  a 

v neposlední řadě na ediční činnost knihoven. 

Z organizačního  hlediska  bylo  možno  rozlišit  několik  úrovní  koordinace. 

Vertikální  koordinace  probíhala  uvnitř  jednotlivých  sítí  (nejsilněji  v síti 

lidových knihoven). Horizontální pak na jednotlivých organizačních stupních 

jednotné  soustavy  knihoven  a  byla  závislá  na  vytvoření  systémů 

metodického vedení ve všech sítích knihoven. Regionální koordinaci nelze 

zaměňovat  s koordinací  na  horizontální  rovině,  protože  využívala 

diagonálních vztahů a vazeb mezi knihovnami různých organizačních úrovní 

daného kraje.

Postavení  krajských  článků v otázce metodického působení  vůči  ostatním 

knihovnám  jednotné  soustavy  na  území  kraje  bylo  poměrně  jasně 

formulováno. Hůře už byla vyřešena koordinace tohoto působení ve vztahu 

k resortním centrům a jejich ústředním knihovnám. Chyběly normy týkající se 

jak  přímého  vedení  a  organizační  struktury  metodické  činnosti,  a  to  jak 

v řetězci Státní knihovna ČSR → Sektor výzkumu a metodiky knihovnictví → 

krajské články, tak i v řetězci ostatních resortů: ústřední knihovny resortů → 

příslušné články vlastní sítě. Dále chyběly konkrétní instrukce v koordinaci 

metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven a dalších informačních sítí: 

Státní  knihovny  ČSR  a  ústředních  knihoven  resortů;  krajských  článků  a 

krajských partnerů (resp. jejich ústředí)  a okresních knihoven a okresních 

článků resortních sítí11.

V případě  vztahu  Státní  knihovny  v Praze  a  krajských  článků  nedošlo 

k podstatnějšímu  rozpracování  zásad  spolupráce  v oblasti  metodického 

vedení knihoven mezi Sektorem výzkumu a metodiky knihovnictví SK ČSR a 

krajskými knihovnickými centry. Teoreticky  zahájila ve všech krajích ČSR od 

11 JAKUBÍČEK, M., Koordinace metodického vedení knihoven,  s. 13. 
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1. ledna 1977 krajská knihovnická centra svou činnost, ale ani organizační 

struktura,  styk,  výměna  zkušeností  a  spolupráce  v rámci  resortů  nebyla 

vyřešena a jednotlivé krajské metodické články pracovaly do značné míry 

autonomně a vycházely v další činnosti ze vzájemně nabytých zkušeností.

Procento přímého vedení  v ostatních  resortech bylo  mizivé.  Snad nejlépe 

vyřešila  tuto  otázku  síť  zdravotnických  knihoven,  i  když  jen  povrchně 

(organizační struktura metodické působnosti se týkala jen zařízení v rámci 

KÚNZ a OÚNZ, resp. MÚNZ) nebo síť knihoven odborových, které ovšem 

většinou zanikly, protože jejich úloha se rovnala úloze knihoven osvětových. 

Jisté  předpoklady by  se  daly  najít  v síti  muzejních,  archivních  a  v subsíti 

knihoven  kulturních  středisek  a  po  reorganizaci  také  v síti  knihoven 

zemědělských,  školních  a  knihoven  a  informačních  útvarů  VTEI.  Pro  síť 

vysokoškolských  knihoven  a  knihoven  ČSAV  nebyla  stávající  regionální 

struktura vhodná.

Pro  koordinaci  metodické  činnosti  Státní  knihovny  ČSR  a  ústředních 

knihoven  resortů  chyběla  jakákoliv  základní  dohoda o  spolupráci  v oblasti 

metodického vedení knihoven jednotné soustavy,  která by byla  předlohou 

pro řešení podobných vztahů na úrovni krajů a okresů.

Ve  vztahu  okresních  knihoven  a  okresních  článků  resortních  sítí  se 

předpokládala  spolupráce  se  sítěmi  knihoven  odborových,  školních, 

zdravotnických,  muzejních  a  archívních,  okresních  kulturních  středisek  a 

středisek VTEI. Realizovaná spolupráce byla ovšem založena především na 

osobních  kontaktech  pracovníků,  nebo  na  krátkodobých  smlouvách.  Tyto 

kontakty měly charakter spíše organizační než odborný.

1.2.6 Metody a formy metodické činnosti

Metodická činnost se dělila na dvě základní části. Na vyšších organizačních 

stupních  se  soustředila  teoreticko-výzkumná složka,  která  poskytovala 

různé podklady k metodické činnosti získané z výzkumů, experimentů, ale  
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i  z pozorování  problematiky12.  Na  nižších  organizačních  stupních 

převažovala metodicko-instrukční činnost, která zahrnovala různé formy. 

Základní metodicko-instrukční činností byly instrukční návštěvy, při kterých 

poskytovali  metodici  pomoc přímo na místě. Jednalo se buď o informační 

návštěvu, která většinou souvisela s nástupem nového pracovníka, ať už na 

straně metodického střediska nebo podřízené knihovny.  Při  této  návštěvě 

většinou metodik jednal i s příslušnými nadřízenými orgány. Jiným případem 

byla návštěva speciální, většinou zaměřena na nějaký specifický úkol, např. 

revize knihovního fondu, automatizace apod. Nebo se jednalo o návštěvu 

komplexní,  a to většinou v souvislosti z průzkumem celkové činnosti,  např. 

přípravy knihovny do soutěže.

Důležitou formou metodické pomoci pak byla  konzultace, jakožto odborná 

individuální  porada,  kterou  poskytoval  metodik  nejčastěji  na  požádání. 

Obsahová  náplň  konzultací  byla  značně  široká,  týkala  se  knihovnických 

činností  a  legislativy,  knihovních  fondů,  služeb  knihoven,  statistiky, 

ekonomiky, řízení, automatizace, reprografické techniky, výstavby a vybavení 

knihoven apod. Někdy si její realizace žádala zapojení odborníků ústředního 

metodického článku či externistů.

Kromě individuálních konzultací pořádala metodická pracoviště knihovnické 

aktivy,  semináře  a  školení.  Aktivy  lidových  knihovníků  měly  podobu 

pracovních  porad,  většinou  na  nějaké  aktuální  téma.  Obvykle  byla 

organizována v rámci jednotlivých metodických obvodů. Semináře fungovaly 

jako  forma  školení  dobrovolných  knihovníků.  Školení  nebo  kurzy  pak 

prováděly  větší  knihovny,  většinou  okresní.  Zajišťovaly  kurzy  jak  po 

organizační   stránce,  tak  i  po  obsahové,  buď  školili  sami  zaměstnanci 

okresní knihovny nebo byli zváni externí odborníci.

12 Vznikly důležité dokumenty, za všechny uvádím např.: 
Orientační normy výkonů ve veřejných knihovnách. Praha : Státní knihovna ČSR – sektor výzkumu a metodiky 
knihovnictví, 1988. 32 s.
HAVELKA, E.; MATOUŠKOVÁ, I. Veřejné knihovny : typizační směrnice stavebního projektu /TSm-So/. Praha : 
Ministerstvo kultury ČSR, 1986. 135 s.
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Další formou metodické pomoci byly metodické materiály. Samozřejmě, že 

se  preferovaly  osobní  kontakty,  ale  v některých  případech  bylo  vhodné 

rozeslat  tzv.  metodický  dopis,  který  měl  informovat  všechny  knihovny  

o  určitém  problému.  Kromě  těchto  dopisů  vydávala  většina  metodických 

středisek  metodické  zpravodaje,  které  byly  obsáhlejší  a  vycházely  jako 

periodikum.  Obsahovaly  různé  knihovnické  zkušenosti,  informace  

o knihovnických soutěžích, ale většinou byly zaměřeny na rozbory činnosti 

jednotlivých  knihoven  ve  spádové  oblasti.  Jiným  druhem byly  metodické 

letáky,  které  byly  nejužívanější  formou  propagace  různých  státních, 

politických  či  literárních výročí.  Dalšími  tehdy používanými  metodami  byla 

různá literární pásma, rozhlasové relace a metodické texty k besedám.

Velmi  významnou formou metodické pomoci byla koordinace a poskytování 

ústředního doplňování  a  cirkulace fondů.  Ústředním doplňováním bylo 

myšleno  zajišťování  literatury  pro  celý  okruh  knihoven,  např.  pro  lidové 

knihovny  prostřednictvím  knihoven  střediskových.  Literatura  pak  v oblasti 

cirkulovala  v podobě  knižních  souborů.  Jinou  formou  mohl  být  centrální 

nákup,  kdy  byla  literatura  knihovníkům  menších  knihoven  dodávána  na 

základě  jejich  výběru.  Na  ústřední  doplňování  navazovalo  ústřední  

zpracování,  které  v mnohém  usnadňovalo  práci  neprofesionálním 

knihovníkům. Do oblasti  ochrany fondů pak spadala  revize,  která se bez 

metodických pracovníků neobešla.

Důležitou složkou metodické práce byla rozborová a průzkumová činnost, 

což v praxi znamenalo zejména statistické výkaznictví. To se zpravidla týkalo 

určité činnosti nebo jen její části či celého komplexu práce. Výsledky sloužily 

pro  orientaci  a  následné  plánování  dalších  úkolů  knihoven  jednotné 

soustavy.
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Další oblastí, kterou provázela metodická činnost, byly soutěže.

„Vizitkou  metodické  práce  jsou  výsledky  činnosti  místních 

lidových knihoven a jejich  zapojení  do soutěže  o vzornou 

knihovnu“.13

Soutěž  Budujeme  vzornou  lidovou  knihovnu  (BVLK)  byla  socialistickou 

soutěží  lidových  knihoven  ČSR.  Cílem soutěže  bylo  podchytit  iniciativu  a 

tvořivý přístup knihovníků lidových knihoven v jejich činnosti. Při hodnocení 

se posuzovala práce knihovny jako celku s ohledem na podmínky, v jakých 

knihovna  pracovala.  Okresní  metodický  článek  vedl  evidenci  všech 

soutěžících  knihoven  v okrese  a  krajská  metodika  evidovala  knihovny 

vyznamenané v krajském a ústředním kole.

1.2.7 Pracovníci

Pracovník metodického oddělení či útvaru krajské, okresní nebo střediskové 

knihovny byl  především pracovníkem terénním. Většinu svého pracovního 

času věnoval knihovnám ve své spádové oblasti. Jeho specializace nebyla 

úzce  definovaná,  ale  i  přesto  měl  být  jedním  z  nejkvalifikovanějších 

pracovníků knihovny a jeho znalosti  musely sahat do všech oblastí  nejen 

metodické práce, ale i celého provozu knihovny. 

Komunikační náplň metodika se netýkala pouze kolegů knihovníků, ale také 

ve  velké  míře  zahrnovala  komunikaci  se  zřizovateli  knihoven,  zejména 

s nižšími stupni národních výborů a odborů kultury.

Vedle  odborných  znalostí  byla  důležitá  i  určitá  osobní  charakteristika. 

Metodický  pracovník  musel  být  samostatný,  s dobrými  komunikačními 

schopnostmi a v neposlední řadě i s jistým pedagogickým talentem.

Po roce 1989 se metodická činnost stala jedním z nejdiskutovanějších témat. 

Objevily  se  názory,  že  by  metodika  měla  být  i  nadále  určitou  součástí 

knihovnické  práce,  nebo  naopak  požadavky  na  její  důsledné  vyřazení 

13 POTUČKOVÁ, J., Úvod do metodické práce, s. 40.
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z oboru  jakožto  atribut  ideologické  práce.  Pravdou  nepohybně  je,  že 

metodická činnost  do značné míry měla ideologický charakter  vycházející

z požadavků, které přes Státní knihovnu ČSR diktovalo Ministerstvo kultury 

ČSR a vlastně oddělení kultury ÚV KSČ. Na druhou stranu knihovny nižších 

organizačních  stupňů  –  okresní  či  střediskové  –  se  intenzivně  věnovaly 

konkrétní metodické pomoci veřejným knihovnám svého obvodu. Díky nim 

fungovaly katalogy, přírůstkové seznamy, bylo použito vhodné stavění fondů 

a  další  knihovnické  agendy.  Ve  velké  míře  této  situaci  přispěla  snaha 

uplatňovat centralizační principy, ať už střediskové či celookresní, které byly 

v pracovní náplni právě jednotlivých metodických útvarů či oddělení.
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2 Krajský systém knihoven v ČR

1.3 Zákon o knihovnách a podmínkách provozování 

knihovnických a informačních  služeb (knihovní zákon)14

Se  změnou  společenských  podmínek  po  roce  1989  a  s  přijetím  nových 

zákonů,  upravujících  oblast  státní  správy  a  samosprávy  (např.  zákon  

č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zákon)) se tak jako tak zastaralý zákon 

o jednotné soustavě knihoven dostal do rozporu s platnou právní úpravou. Je 

zjevné,  že  to  nebyl  jediný  důvod  ke  změně  knihovnické  legislativy.  Stačí 

zaměřit pozornost např. na informační služby knihoven související s novými 

technologiemi.  Proto  bylo  nutno  uvést  v platnost  zákon  nový,  na  který 

knihovníci přesto čekali 11 let.

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je koncipován zcela 

nově. Je zákonem o službách, nikoli primárně o knihovnách. Těmi se zabývá 

jen v okamžiku, kdy je nutno knihovnické služby institucionalizovat. Vychází 

ze změn principů reformy veřejné správy a předpokládá vytvoření systému 

veřejných knihoven a zejména knihovnických a informačních služeb. Jedním 

ze  základních  východisek  je  předpoklad,  že  knihovny  mají  pracovat 

v celostátně  koordinovaném  systému.  Ovšem  nyní  tento  systém  vychází 

z dobrovolné spolupráce, protože vychází z poznání, že

 „žádná  knihovna  sama  o  sobě  není  schopna  uspokojit  

široké  spektrum  uživatelských  potřeb  a  je  současně 

motivována snahou o efektivní využití finančních prostředků 

pocházejících z veřejných zdrojů“.15

Hned v  prvním  paragrafu  je  stanoven  předmět  úpravy,  kterým  je  systém 

knihoven  poskytující  knihovnické  a  informační  služby  a  podmínky  jejich 

14 Česko, Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon).
16 Ministerstvo kultury, Koncepce krajských systémů veřejných knihoven : doporučení Ministerstva kultury ČR, s. 4.
15
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provozování.  Zákon  se  nevztahuje  na  knihovny  provozované  na  základě 

živnostenského oprávnění.

§ 2 vymezuje základní pojmy jako knihovna, knihovní dokument,  knihovní 

fond,  meziknihovní  služby,  historický  fond,  konzervační  fond,  regionální 

funkce a provozovatel knihovny. Jako klíčovou lze chápat definici knihovny, 

která  je  zde  vymezena  jako  instituce  poskytující  veřejné  knihovnické  a 

informační služby a zajišťující bez rozdílu rovný přístup k těmto službám a 

která je vedena v evidenci veřejných knihoven.

§  3  zakotvuje  systém  veřejných  knihoven.  Ten  se  skládá  z knihoven 

zřizovaných  Ministerstvem kultury ČR (Národní  knihovna ČR,  Knihovna a 

tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně), 

dále z krajských knihoven zřizovaných příslušným orgánem kraje, základních 

knihoven zřizovanými příslušnými orgány obce a specializovaných knihoven.

§  4  se  týká  veřejných  knihovnických  a  informačních  služeb,  které  tvoří 

povinné  minimum služeb,  jenž  má knihovna  poskytovat  zdarma.  Zároveň 

jsou stanoveny výjimky služeb, které mohou být poskytovány za úplatu, a to 

z důvodu,  že  se  jedná  o  služby,  jejichž  zajištění  klade  zvýšené  nároky  

na  technické,  personální  nebo  prostorové  vybavení.  Zákon  dovoluje 

provozovateli veřejné knihovny vybírat určité poplatky za administrativní práci 

spojenou s registrací uživatelů. V podstatě se jedná o již zavedenou praxi 

knihoven, která je tímto ustanovením zákona jen potvrzena. 

§§ 5, 6, 7 a 8 se věnují evidenci veřejných knihoven jako základního nástroje 

přehledu  o  veřejných  knihovnách  i  o  jejich  zařazení  do  systému.  Jako 

evidenční místo bylo zvoleno Ministerstvo kultury ČR. Rozsah evidovaných 

údajů o knihovně má zaručit jednoznačnou odlišnost od ostatních knihoven a 

její základní charakteristiku. K evidenci musí být přiložen výpis z veřejného 

rejstříku  (u  právnických  osob  typu  obecně  prospěšné  společnosti, 

občanského  sdružení  či  nadace)  nebo  zřizovací  listina  či  statut

(u  příspěvkové organizace státu,  kraje,  obce či  organizační  složky obce). 

Každá  změna  údajů  musí  být  oznámena.  Zájem o  evidenci  je  ze  strany 
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zákona  motivován  jednak  možností  knihoven  přihlásit  se  o  výhody 

poskytované  státem  (státní  dotace  na  některé  předem  vypsané  aktivity), 

jednak registrované knihovny mohou požívat výhod, které zákon přináší jako 

zvláštní ve vztahu k zákonům obecným16. 

§ 9 blíže charakterizuje Národní knihovnu ČR jako knihovnu s univerzálním 

knihovním  fondem,  doplněným  fondy  specializovanými.  Národní  knihovna 

ČR také trvale uchovává konzervační a historický fond. Je centrem systému 

veřejných  knihoven  a  vykonává  koordinační,  odborné,  informační, 

vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské 

činnosti  týkající  se  správy  souborného  katalogu  ČR,  ústředního 

bibliografického  pracoviště  ČR,  meziknihovních  výpůjčních  služeb  apod.  

Za evidované veřejné knihovny je zmocněna jednat v oblasti autorských práv 

ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.

Náplní  §  10  je  charakteristika  Knihovny  a  tiskárny  pro  nevidomé  K.  E. 

Macana,  která  se  specializuje  na  poskytování  veřejných  knihovnických  

a  informačních  služeb  nevidomým  a  zrakově  postiženým  uživatelům,  

a Moravské zemské knihovny v Brně, která plní funkci krajské knihovny pro 

Brněnský  kraj  s  přesahem  činnosti  na  území  Moravy  a  Slezska.  Obě 

knihovny jsou zřizovány státem.

§  11  se  zabývá  definicí  a  funkcemi  krajské  knihovny,  která  je 

charakterizována jako druh veřejné knihovny, s univerzálním a dle možností 

i  speciálními fondy,  a která trvale  uchovává konzervační  fond na základě 

regionálního  povinného  výtisku.  Klíčová  je  její  funkce  krajské  knihovny  

v rámci systému veřejných knihoven, kdy je v rámci svých regionálních funkcí 

centrem  zabezpečujícím  vzájemnou  koordinaci  knihoven  v  kraji.  Krajská 

knihovna může zároveň fungovat jako základní knihovna, není-li  ve městě 

tato zřízena.

16 Např.: ve vztahu k zákonu o účetnictví, který za obvyklých podmínek nařizuje každoroční inventarizaci majetku 
nesoukromých právnických osob.
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§  12  charakterizuje  základní  knihovnu  a  zároveň  rozlišuje  její  dva  typy  

ve  vztahu  k  zaměření  knihovního  fondu.  Jedná  se  o  základní  knihovnu

s univerzálním knihovním fondem a základní knihovnu se specializovaným 

knihovním fondem, která také často tvoří součást odborné instituce.

Specializovaná knihovna je popsána v § 13. Buduje specializovaný, většinou 

oborově  zaměřený  knihovní  fond  a  může  být  ústřední  knihovnou  sítě 

základních knihoven se specializovaným knihovním fondem. V rámci svých 

vzdělávacích  funkcí  průběžně  zabezpečuje  další  odborné  vzdělávání 

knihovníků  a  informačních  pracovníků  specializovaných  knihoven  

a  základních  knihoven  se  specializovaným  knihovním  fondem.  Zároveň 

zajišťuje metodické a poradenské činnosti  a služby pro základní knihovny 

své  specializace,  funguje  jako  specializované  středisko  meziknihovních 

služeb a tuto činnost také v rámci specializace koordinuje.

 V  §  14  jsou formulovány meziknihovní  služby jako  vztah  mezi  žádající  

a dožádanou knihovnou, kdy je v zájmu uživatele, aby provozovatel knihovny 

vyžádal dokument pro svého čtenáře z jiné knihovny, a dožádaná knihovna 

je povinna dokument zapůjčit nebo poskytnout kopii, resp. informaci o místě 

výskytu. Tyto služby se provádějí jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním 

měřítku. Národním centrem meziknihovních služeb je Národní knihovna ČR. 

Bližší  náležitosti  žádosti  o  zprostředkování  meziknihovní  výpůjční  služby 

stanoví prováděcí právní předpis17, který také přesně vyjmenovává knihovny 

povinné zprostředkovat mezinárodní meziknihovní služby v ČR.

Podpora knihoven vyslovená v §  15 funguje tak,  že knihovně mohou být 

poskytovány  dotace,  a  to  na  projekty  vědy  a  výzkumu,  zavádění  nových 

technologií,  podporu  propojení  knihoven  v  síti,  zpracování  informačních 

pramenů  do  elektronické  podoby,  doplňování  knihovního  fondu,  jeho 

ochranu,  zajištění  výkonu  regionálních  funkcí,  odborné  vzdělávání,  ale  

17 Ministerstvo kultury, Vyhláška  č. 88  Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
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i na výstavbu či rekonstrukci objektu knihovny apod. Podmínky poskytování 

účelově určených dotací jsou blíže specifikovány ve vládním nařízení18.

§§  16  a  17  se  týkají  evidence  a  revize  knihovního  fondu  a  následně

i vyřazování knihovních dokumentů. Zákon v podstatě nepředepisuje formu 

evidence, ale musí být dodržena nezaměnitelnost evidenčních údajů. Revize 

knihovního fondu představuje nástroj kontroly porovnáním skutečného stavu 

knihovního  fondu  určité  knihovny  se  stavem  evidovaným.  Stanovena  je 

periodicita provádění revize v závislosti na velikosti knihovního fondu dané 

knihovny. Dále jsou přesně stanoveny dokumenty, které je možno vyřazovat, 

výjimku  tvoří  případy konzervačního  fondu  a  historického  fondu,  k  jejichž 

vyřazení je nutný souhlas Ministerstva kultury ČR. Vyřazené dokumenty musí 

být nabídnuty ke koupi jiné veřejné knihovně.

Samostatný  paragraf  (18)  je  věnován  ochraně  knihovního  fondu,  a  to

z hlediska umístění knihovny, zabezpečení před krádeží či nepříznivými vlivy 

prostředí, až po restaurování knihovních dokumentů.

Oproti předchozímu má nový zákon oddíl sankcí popsaný v §§ 19, 20 a 21 

týkající se případů nedodržování zákona při evidenci, a to ať už při evidenci 

nebo změně údajů o knihovně či evidenci meziknihovních výpůjčních služeb 

nebo knihovního fondu, dále při revizi nebo ochraně knihovních fondů. Pokud 

budou zjištěny přestupky ohledně tohoto ustanovení, bude provozovatelům 

knihovny uloženo zjištěné nedostatky odstranit, pokuta bude udělena poté, 

co nebudou ve stanovené lhůtě nedostatky odstraněny. Ukládání, vybírání  

a vymáhání pokut provádí ministerstvo a výnos z těchto pokut je příjmem 

státního rozpočtu.

Poslední  §§  22  –  26  se  věnují  zmocňovacím,  závěrečným  a  zrušovacím 

ustanovením.  Ministerstvo  kultury  ČR  je  tímto  zmocněno  k  vydání 

prováděcího předpisu upravujícího meziknihovní výpůjční služby a evidenci 

18
 Česko, Vláda, Nařízení vlády č. 288 ze dne 29. května 2002., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na 

podporu knihoven.
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a revizi knihovního fondu19. Dále je knihovnám poskytnuta lhůta 12 měsíců, 

aby  mohly  prokázat,  že  zaručují  rovný  přístup  k veřejným  knihovnickým  

a informačním službám, a to zejména podle § 4 odst.  1 písm. d).  Jinými 

slovy, pokud knihovna nechce být vyřazena z evidence knihoven, musí být 

do data uvedeného v zákoně připojena k internetu a v dikci zákona k němu 

umožnit bezplatný přístup. 

Tento  zákon  byl  velmi  dlouho  knihovnickou  veřejností  očekáván.  Nutno 

podotknout, že má své nesporné klady, ale i nejasnosti. Za hlavní přednost 

se dá považovat  to,  že zákon je otevřený všem typům knihoven, protože 

knihovnu  jako  instituci  vymezuje  funkčně  (tedy  zda  poskytuje  veřejné 

knihovnické  a  informační  služby)  nehledě  na  to,  jestli  je  vysokoškolská, 

podniková či  obecní. Dále je přínosem možnost využívání účelově určené 

finanční dotace poskytované ze státních zdrojů a využívání meziknihovních 

výpůjčních  služeb.  Nejasné  je  postavení  a  funkce  knihoven  základních, 

kterými se zákon (kromě obecných ustanovení v § 12) v zásadě nezabývá. 

Ani  specializované knihovny nejsou nijak  specifikovány,  není  zcela  jasné, 

která knihovna se jako specializovaná může registrovat.

2.1.1 Novely knihovního zákona

Tak jako drtivá většina zákonů, ani knihovní zákon se nevyhnul následným 

úpravám. V současné době je knihovní zákon již dvakrát novelizován. První 

novela vychází ze zákona ze dne 26. prosince 2004 č. 1/2005 Sb., kterým se 

mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním  samosprávným  celkům  a  některým  státním  fondům  (zákon  

o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. Ten upravuje knihovní zákon zejména v § 9, kde rozšiřuje pravomoci 

Národní  knihovny  v rámci  výkonu  regionálních  funkcí  o  zabezpečení 

celostátní  koordinace  a  vyhodnocování  jejich  plnění.  Ovšem  podstatnější 

změnou, která měla dopad na celý systém regionálních funkcí v rámci České 

republiky, je doplněk paragrafu 11, odst. 3 na konci. Ten stanovuje převod 
19 Ministerstvo kultury, Vyhláška  č. 88  Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
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financování  výkonu  regionálních  funkcí  ze  státu  na  jednotlivé  kraje 

s účinností od začátku roku 2005.

Druhá novela knihovního zákona vychází ze zákona ze dne 24. května 2006 

č.  341/2006 Sb.,  kterým se mění  zákon č.  257/2001 Sb.,  o  knihovnách  

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní  zákon),  ve znění zákona č.  1/2005 Sb. Ten upravuje formulaci  

a  podmínky  přístupu  k informacím  na  internetu  v knihovnách  a  zároveň 

posouvá  termín,  do  kterého  knihovny  musí  být  připojeny  k internetu  

do 31. prosince 2007. Protože značný počet knihoven, které jsou zapsány 

v evidenci MK ČR tuto podmínku pochopitelně nesplňuje, řeší se v současné 

době další legislativní postup.

1.4 Regionální funkce knihoven

1.4.1 Definice

V České republice se v letech minulých osvědčila jistá funkčnost regionálních 

kooperačních  celků,  kdy  knihovna  většinou  v  sídelním  městě  bývalého 

okresního úřadu vykonávala tzv. regionální funkce, jejichž prostřednictvím byl 

zabezpečován víceméně rovný přístup, všeobecná dostupnost, aktuálnost a 

kvalita knihovnami poskytovaných knihovnických a informačních služeb všem 

občanům  regionu.  Současné  regionální  funkce  navazují  a  využívají 

zkušenosti a materiální zázemí z doby,  kdy fungovaly okresní knihovnické 

systémy,  ovšem  dnes  jsou  uplatňovány  v  rámci  zásad  dobrovolného 

rozhodování.

Co tedy jsou regionální funkce? Podle paragrafu § 2, písmena h) knihovního 

zákona jsou to

„...funkce,  v  jejichž  rámci  krajská  knihovna  a  další  jí  

pověřené  knihovny  poskytují  základním knihovnám v  kraji  

především  poradenské,  vzdělávací  a  koordinační  služby,  

budují  výměnné  fondy  a  zapůjčují  výměnné  soubory 

knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti  
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napomáhající  rozvoji  knihoven  a  jejich  veřejných 

knihovnických a informačních služeb...“.20

Tyto funkce jsou orientovány za hranice sídla knihovny, která je vykovává. 

Lidově by se daly charakterizovat jako pomoc „velkých knihoven těm malým“, 

s cílem vyrovnat rozdíly mezi městem a malou obcí tak, aby uživatel v malé 

obci nebyl znevýhodněn např. nízkou dostupností služeb.

Odbor  knihovnictví  NK  ČR  na  základě  analýzy  problémů,  které  měly 

knihovny v nejrůznějších místech republiky po rozpadu okresních systémů, 

začal regionálním funkcím věnovat pozornost systematicky. V roce 1998 se 

uskutečnil první průzkum ve všech okresech, úkolem bylo zjistit, zda v okrese 

působí  okresní  knihovna,  zda  existuje  okresní  systém,  resp.  jsou-li 

vykonávány regionální funkce a jaké. Vzhledem k rychlému vývoji a změně 

situace v této oblasti byl průzkum zopakován počátkem roku 2000, kdy byl 

zmapován stav k 31. 12. 1999.

2.2.2 Transformace knihoven

Do konce roku 1992 byly knihovny ve všech okresních městech zřizovány 

okresním  úřadem.  Zákon  ČNR  č.  425/1990  Sb.,  ze  dne  9.  10.  1990,

o okresních úřadech, časově omezil  zřizovatelská práva okresních úřadů  

do  31.  12.  1992.  Tímto  ustanovením  byla  zahájena  tzv.  transformace 

knihoven,  což  v  praxi  znamenalo  přesun  zřizovatelských  pravomocí  

z okresního úřadu na městský úřad v příslušném okresním městě. Ačkoliv se 

s  dalšími  novelami  zákona  o  okresních  úřadech  jejich  působnost 

prodlužovala, proces rušení zřizovatelských práv k okresním knihovnám stále 

pokračoval.  Z  původních  69  okresních  knihoven  zřizovaných  okresním 

úřadem jich v roce 2000 zbylo pouze 2721.

20Zákon ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon),  § 2, písmeno h.
21

 Veřejné knihovny a reforma státní správy a samosprávy : stanovisko Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR, s. 65.
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Přesun zřizovatelských kompetencí ze státu na města byl od začátku značně 

živelný, bez jasně vymezených pravidel a postupů, stanovených cílů a byl  

od začátku provázen množstvím negativních jevů.

35  okresních  úřadů  uzavřelo  dohodu  s  příslušným  městským  úřadem

o převodu zřizovatelských pravomocí ke knihovně. Regionální funkce v rámci 

okresu tak měly být  zajištěny příslušnou městskou knihovnou v okresním 

městě,  případně  jinou  organizací  (ojediněle  se  jí  v  praxi  stalo  muzeum). 

Rozsah regionálních funkcí  byl  v  některých  případech smluvně zakotven  

a  knihovně  na  tuto  činnost  okresní  úřad  přispíval  účelovou  dotací.

V  7  okresech22 nebyly  dokonce  zajišťovány  žádné  regionální  funkce

s  výjimkou  vedení  statistiky  knihoven,  a  spolupráce  knihoven  tak  byla 

většinou zcela přerušena. Častým jevem bylo snižování nebo dokonce rušení 

dotací na zajištění  regionálních funkcí z okresního úřadu. V řadě případů 

došlo  k  zeslabení  nebo  k  úplnému  zrušení  regionálních  funkcí  

a kooperačních vazeb mezi knihovnami okresu23.

V  této  situaci  se  zcela  jasně  potvrdilo,  že  knihovny  nemohou  fungovat 

samostatně, bez kontaktů, spolupráce, společných projektů a jejich realizace. 

Nejenže by tak rostly finanční nároky na provozování knihoven (resp. jejich 

služeb),  ale  rostly  by  i  nároky na  knihovnický  personál,  jeho schopnosti  

a  dovednosti.  Proto  se  opět  pomalu  začaly  objevovat  různé  varianty 

dobrovolné  spolupráce  a  pomoci  na  území  okresů  a  také  různé  varianty 

financování  ze  dvou  základních  zdrojů:  komunálního24 a  státního25.

V některých okresech se tak, po několikaletém přerušení,  znovu navázaly 

vztahy mezi knihovnami.

Na konci 90. let začal nabírat na obrátkách proces reformy veřejné správy, 

kdy zřizovatelská práva vůči knihovnám postupně přecházela na územní 

22 Knihovny v procesu transformace společnosti : trendy – problémy – východiska, s. 105 uvádí číslo 11 knihoven, 
ve kterých nebyly zajišťovány regionální funkce.
23

 Veřejné knihovny a reforma státní správy a samosprávy : stanovisko Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků, s. 65.
24 Tj. smluvní příspěvky zúčastněných obcí.
25 Tj. státní příspěvek z okresního úřadu.
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a místní samosprávu. Podle zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, 

od  roku  2003  neexistují  okresní  knihovny,  ani  žádné  jiné  organizace 

zřizované okresními úřady.

Podle zákona č. 157/2000 Sb., o převodu některých věcí, práv a závazků

z majetku České republiky do majetku krajů, byly převedeny státní vědecké 

knihovny na vybrané kraje. K tehdy 10 existujícím krajům, kterým se změnila 

rozloha, vznikly ještě 4 kraje nové a okresní knihovny v Karlových Varech, 

Pardubicích, Havlíčkově Brodu a Zlíně přešly pod zřizovatelské pravomoci 

těchto nově vzniklých  krajů a od 1.  1.  2002 začaly fungovat  jako krajské 

knihovny.

Vzhledem k velkým změnám, které tato reforma přinesla, se okresní, resp. 

městské knihovny spolu s krajskými knihovnami a odborem knihovnictví NK 

ČR rozhodly naplánovat rozvoj regionálních funkcí do budoucna. Účastníci 

semináře  Regionální  funkce  (ředitelé  knihoven  v  okresních  městech  

a  zástupci  státních  vědeckých  knihoven),  který  se  konal  10.  -  12.  2001

v  Prostějově,  vypracovali  podrobný  plán  s  časovým  harmonogramem 

nazvaný  Prostějovská  výzva.  Kromě  výzvy  ke  spolupráci  na  přípravě 

podkladů pro zpracování návrhu Programu financování regionálních funkcí  

veřejných knihoven obsahovala mimo jiné i  body vedoucí  ke zpracování  

a realizaci koncepce systému veřejných knihoven v rámci jednotlivých krajů; 

k vytvoření standardu pro plnění regionálních funkcí krajských knihoven vůči 

veřejným knihovnám v rámci kraje; k otevření programu podpory pro zajištění 

výkonu regionálních funkcí knihoven tak, aby byla zajištěna jejich standardní 

úroveň ve všech krajích. Dále Prostějovská výzva definovala základní cíle 

regionálních  funkcí,  stanovila  harmonogram  prací  v  okresech  a  krajích  

a úkoly pro Národní knihovnu ČR, ustavila pracovní  skupinu pro přípravu 

standardů  regionálních  funkcí,  iniciovala  vznik  elektronické  konference 

Region apod.

Reformou  státní  správy  a  převodem  zřizovatelských  pravomocí

ke knihovnám byl vytvořen právní a formálně i organizační rámec pro vznik 

krajských systémů regionálních knihovnických a informačních služeb. Každá 
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krajská knihovna ze zákona plní a koordinuje plnění regionálních funkcí pro 

všechny  knihovny  v  kraji,  pokud  projeví  zájem  a  stanou  se  tak 

prostřednictvím  registrace  u  Ministerstva  kultury  ČR  součástí  systému 

knihoven.  Krajské  knihovny  pověřily  výkonem  regionálních  funkcí  ty 

knihovny,  které  k  tomu  mají  předpoklady,  z  hlediska  územního  

a ekonomického. Je pochopitelné, že počet a struktura pověřených knihoven 

je  v  rámci  jednotlivých  krajů  různá,  neboť  se  předpokládá,  že  knihovny 

navázaly  na  historicky  vzniklé  systémy  v  rámci  svých  přirozených 

mikroregionů.

2.2.3 Financování

Historie financování regionálních funkcí je poměrně komplikovaná. Do roku 

2000  byly  regionální  funkce  financovány  ze  státního  nebo  územního 

rozpočtu, a to hned několika způsoby. Okresní úřad zřídil okresní knihovnu 

a  financoval  tak  v  plném  rozsahu  regionální  funkce  částkou,  která  byla 

součástí  celkového  rozpočtu  okresní  knihovny.  Okresní  úřad  také  mohl 

pověřit výkonem regionálních funkcí jednu z institucí, kterou zřídil a udělil jí 

účelovou  dotaci  na  toto  zajištění  nebo  uzavřel  smlouvu  s  městem  

o poskytování regionálních funkcí městskou knihovnou v okresním městě  

a opět poskytl účelovou dotaci.

Bohužel  jednou  z  možností  také  bylo,  že  regionální  funkce  nebyly

v  některých  okresech  ani  financovány,  ani  realizovány,  což  se  velmi 

negativně  projevilo  rozpadem  kooperačních  vazeb, nesoběstačností 

knihoven  v  malých  obcích,  snížením  kvality  knihovních  fondů  a  služeb 

uživatelům  v  malých  obcích  a  městech  apod.  Finanční  částky  byly

v  jednotlivých  okresech  velmi  odlišné,  protože  o  existenci  a  výkonu 

regionálních  funkcí  a  výši  finančního  příspěvku  rozhodovalo  okresní 

shromáždění  starostů,  což  ve  většině  případů  samozřejmě  negativně 

ovlivnilo  zajištění  standardních  služeb  uživatelům.  Na  druhou  stranu, 

mnohde byly regionální funkce realizovány, aniž by na jejich výkon okresní 

úřad přispíval.
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V roce 2001 byl vládním usnesením č. 195 ze dne 26. 2. 200126 schválen 

způsob zajištění regionálních funkcí na tento rok. Tato částka v celkové výši 

25  mil.  Kč  nemohla  zdaleka  nahradit  celý  dosavadní  způsob  financování 

regionálních  funkcí  knihoven  a  byla  určena  pouze  pro  řešení  problému 

podpory 29 městských knihoven vykonávajících tyto funkce, které nemohly 

být  nadále  financovány  prostřednictvím  rozpočtů  okresních  úřadů

v souvislosti  s nabytím účinnosti  zákona č.  218/2000 Sb.,  o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona 147/2000 

Sb.,  o okresních úřadech,  které umožnily okresním knihovnám financovat 

pouze jimi zřizované příspěvkové organizace či organizační složky.

Od  1.  ledna  2002  byly  regionální  funkce  zajištěny  právním  rámcem  

a  garantem  jejich  realizace  na  daném  území  byl  kraj  jakožto  zřizovatel 

krajských knihoven. Vláda a stát ovšem projevily zájem pomoci a připravily 

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven27 (dále jen 

Program).

Na základě analýzy nákladů, které byly dlouhodobě vynakládány za účelem 

regionálních funkcí knihoven ze státního rozpočtu, byly peněžní prostředky 

Programu na rok 2002 stanoveny ve výši 92 mil. Kč. Současně však v tomto 

roce  částečně  přetrvával  systém  původní,  kdy  těžiště  zajišťování  výkonu 

regionálních  funkcí  spočívalo  na  okresních  knihovnách,  a  to  až  do  doby 

přechodu  všech  zbývajících  okresních  knihoven  na  příslušné  obce  podle 

zákona č. 157/2000 Sb., o převodu některých věcí, práv a závazků z majetku 

České  republiky  do  majetku  krajů,  tedy  k  1.  1.  2003.  Vzhledem k  těmto 

okolnostem byl rok 2002 považován za přechodné období. K uplatnění zásad 

rozdělování peněžních prostředků Programu bylo možno přistoupit v plném 

rozsahu až v roce 2003, tedy po přechodu zbývajících okresních knihoven 

na příslušná města.

26
 Česko, Vláda, Usnesení vlády ČR č. 68 ze dne 16. ledna  2002 o Programu podpory zajištění výkonu 

regionálních funkcí knihoven. 
27 Příloha Usnesení vlády ČR č. 68 ze dne 16. ledna  2002 o Programu podpory zajištění výkonu regionálních 
funkcí knihoven. 

43



2.3.6 Program  podpory  zajištění  regionálních  funkcí 

knihoven

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven byl schválen 

usnesením  vlády  České  republiky  č.  68   ze  dne  16.  1.  200228 a  jeho 

základním cílem bylo,  v souladu s kulturní politikou vlády České republiky, 

zajistit  všeobecnou  dostupnost  veřejných  knihovnických  a  informačních 

služeb  občanům  a  podpora  účelné  dělby  práce  a  koordinace  odborných 

činností knihoven. 

Program  vycházel  z původní  koncepce  zákona  č.  257/2001  Sb.,  

o  knihovnách  a  podmínkách  provozování  veřejných  knihovnických  

a  informačních  služeb.  Krajská  knihovna  jako  garant  výkonu  regionálních 

funkcí  v kraji  tvořila  s Ministerstvem  kultury  ČR  důležitý  článek  

při  rozdělování  dotací  a  sledování  efektivnosti  výkonu  regionálních  funkcí 

v kraji.  Z toho  je  patrné,  že  dotace  bylo  možno  poskytnout  pouze 

provozovatelům krajských knihoven a provozovatelům vybraných základních 

knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí.

Dotace  se  udělovaly  podle  zákona  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových 

pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),  

a  nařízení  vlády  č.  288/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  pravidla  poskytující 

dotaci na podporu knihoven. 

Dotace byly  poskytovány  z finančních  prostředků státního  rozpočtu  a tyto 

finanční prostředky rozdělovalo Ministerstvo kultury ČR na základě metody 

proporcionálního  financování,  která  zohledňovala  počet  obyvatel  a  počet 

základních  knihoven  v kraji  zřizovaných  obcemi.  Konečný  výsledek  byl 

upravován tak, aby nedošlo ke zkreslení vlivem počtu obyvatel a knihoven 

krajských měst a hlavního města Prahy. 

Dotace byly poskytovány především na:

• poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny;

28
 Česko, Vláda, Usnesení vlády ČR č. 68 ze dne 16. ledna  2002 o Programu podpory zajištění výkonu 

regionálních funkcí knihoven.
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• vzdělávání zaměstnanců základních knihoven;

• tvorbu,  distribuci  a  oběh  výměnných  fondů  pro  základní  knihovny 

provozované obcí;

• pomoc při revizi  a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven 

provozovaných obcí;

• podporu  při  zpracování  statistiky  o  činnosti  základních  knihoven 

provozovaných obcí;

• zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených 

z prostředků obce, pro základní knihovny provozované obcí;

• servis  informačních  a  komunikačních  technologií  pro  základní 

knihovny provozované obcí;

• další  nezbytné  činnosti  napomáhající  rozvoji  knihoven  a  jejich 

veřejných knihovnických a informačních služeb.

Systém nabývání finančních prostředků odpovídal standardnímu postupu při 

získávání dotací. Provozovatel knihovny vypracoval do určitého data žádost 

o  dotaci,  která obsahovala návrh rozdělení  finančních prostředků státního 

rozpočtu  na  výkon  regionálních  funkcí  v kraji  a  jejíž  součástí  byl  seznam 

provozovatelů jednotlivých knihoven, tedy příjemců dotace v kraji, a přehled 

výše jednotlivých dotací. Po skončení kalendářního roku vyhotovil příjemce 

dotace  v rámci  účetní  uzávěrky  kompletní  vyúčtování  projektu,  vyčíslení 

veškerých  nákladů na projekt  s rozpisem na jednotlivé nákladové položky 

s vyznačením těch, které byly hrazeny z dotace, a přiložil fotokopie účetních 

dokladů dosvědčující  použití  dotace a vše předložil  poskytovateli  dotace,  

tj. Ministerstvu kultury ČR.

Z dotace  bylo  možno  hradit  kapitálové  (investiční),  běžné  (provozní, 

neinvestiční)  a  mzdové  výdaje  související  s podporovaným  zajištěním 

regionálních  funkcí.  Z dotace  se  nesmělo  hradit  pohoštění,  dary,  náklady 

spojené  se  zahraničními  cestami,  odpisy  a  další  náklady,  které  přímo 

nesouvisejí  s  realizací  regionálních  funkcí.  Dotace  rovněž  nebyla 

poskytována na realizaci komerčních projektů. Provozovatel knihovny, který 

dotaci  obdržel,  ji  nesměl  převádět  na  jiné  právnické  či  fyzické  osoby 
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s výjimkou  případu,  že  se  jednalo  o  přímou  úhradu  nákladů  spojených 

s realizací regionálních funkcí, na něž byla poskytnuta.

2.3.6 Finanční  zajištění  výkonu  regionálních  funkcí  po 

roce 2005

Tento systém financování, který nastartoval slibný rozvoj výkonu regionálních 

funkcí v celé České republice fungoval pouze do roku 2004. Poté byl zrušen 

zákonem  č.  243/2000  Sb.,  o  rozpočtovém  určení  daní  ve  znění  novely 

zákona  č.  1/2005  Sb.,.  Z něho  vyplývá,  že  počínaje  rokem  2005  nejsou 

regionální  funkce  knihoven  financovány  státem,  ale  jednotlivými  kraji. 

Finanční prostředky na výkon RF ve výši tak, jak šly formou účelové dotace 

na jednotlivé kraje, se staly součástí rozpočtu každého kraje. 

Výchozím  bodem  při  rozdělování  finančních  prostředků  na  výkon 

regionálních  funkcí  v jednotlivých  krajích  jsou  Zásady  pro  rozdělení 

finančních prostředků na výkon regionálních funkcí29 uvedené v Metodickém 

pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

a  jejich  koordinaci  na  území  České  republiky.  Zásady  vycházejí  

z  předchozího  systému  výpočtu  a  rozdělení  finančních  prostředků 

získávaných ze státního rozpočtu a většina zřizovatelů krajských knihoven jej 

využívá  i  v  současnosti  (výjimkou je  např.  Plzeňský kraj,  který  si  vytvořil 

vlastní  pravidla  rozdělování  finančních  prostředků  na  výkon  regionálních 

funkcí).

Zdánlivě  jednoduchý  převod  finančních  prostředků  na  výkon  RF  měl 

obrovský  dopad na jeho celkové  fungování.  Krajské  úřady od  této  chvíle 

nejsou pouze garanti výkonu RF, ale mohou (a v některých případech tak 

opravdu  činí)  zasahovat  do  celé  organizace  výkonu  regionálních  funkcí  

ve svém kraji.  Původní obavy,  že se tak může zhroutit  těžce vybudovaný 

celorepublikový systém, protože v pravomoci každého kraje nyní je nastavit 

si svá vlastní pravidla výkonu a financování regionálních funkcí, se naštěstí 

29
 Ministerstvo kultury, Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich 

koordinaci na území České republiky. 
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nevyplnily. Jednotlivé kraje ve většině případů respektovaly zavedený systém 

z předchozích let,  a výkon RF tak opravdu plynule přešel z jednoho druhu 

financování  na  jiný.  Výjimkou  je  např.  kraj  Středočeský,  který  zredukoval 

počet svých pověřených knihoven na pouhých pět  v celém kraji  ve snaze 

zefektivnit  celý  systém. Dalším případem je  Plzeňský kraj,  který drasticky 

ponížil finanční prostředky na výkon RF ve svém kraji, čímž závažně ohrozil 

celý systém fungování.

1.5 Krajský systém knihoven ČR

Systém  veřejných  knihoven  vychází  z nového  knihovního  zákona. 

Ministerstvo  kultury  ČR  projevilo  snahu  upevnit  a  zefektivnit  fungování 

systému  veřejných  knihoven,  který  je  jedním  z cílů  kulturní  politiky  

a  zpracovalo  Koncepci  krajských  systémů  veřejných  knihoven30.  Tato 

koncepce  měla  charakter  doporučení  pro  krajské  orgány,  okresní  úřady, 

provozovatele knihoven, knihovny, pracovníky knihoven i profesní sdružení 

a dala pevný základ celému systému fungování regionálních funkcí v České 

republice. Většina krajských knihoven z ní vycházela při  zpracování  svých 

vlastních krajských koncepcí výkonu regionálních funkcí.

2.3.1 Systém knihoven a jeho cíle

Systém knihoven tvoří: 

 Národní knihovna ČR;

 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana;

 Moravská zemská knihovna;

 krajské knihovny;

 pověřené knihovny;

 základní knihovny;

 specializované knihovny.

30 Ministerstvo kultury, Koncepce krajských systémů veřejných knihoven : doporučení Ministerstva kultury ČR. 
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Hlavním záměrem tohoto knihovního systému je umožnit uživatelům přístup 

k publikovaným informacím a informačním zdrojům. Má pomoci knihovnám

v  malých  obcích  provozovat  veřejné  knihovnické  a  informační  služby  

a  vyrovnat  rozdíly  v úrovni  poskytování  veřejných  knihovnických  

a informačních služeb mezi  jednotlivými  regiony a kraji.  Dále má za úkol 

účelně rozdělit práci a koordinovat odborné činnosti a tím udržovat odborný 

standard služeb v knihovnách regionu. Neméně důležitým cílem je zaručení 

průběžné  aktualizace  knihovního  fondu  veřejných  knihoven  v regionu  

či snaha o kvalifikační růst pracovníků knihoven.

2.3.2 Krajský knihovnický systém

Prostředí krajského systému knihoven (viz příl. č. 1) je tvořeno:

 krajskou knihovnou coby garantem výkonu regionálních funkcí;

 knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí;

 příjemci regionálních funkcí, tj. obsluhovanými knihovnami;

 kooperačními  vazbami  mezi  výše  zmíněnými  prvky,  jejich obsah je 

vymezen zejména výkonem regionálních funkcí.

A dále jeho relevantním okolím:

 Ministerstvem kultury ČR;

 krajským úřadem;

 provozovateli nebo zřizovateli knihoven;

 Národní knihovnou ČR, krajskými knihovnami v ostatních krajích ČR 

a specializovanými knihovnami;

 uživateli knihoven.

Pozice  krajské  knihovny v  systému  knihoven  je  určena  knihovním 

zákonem. Jedná se o knihovnu s univerzálním knihovním fondem, případně 

doplněným  specializovanými  fondy,  dále  také  uchovává  konzervační  

a  historický  fond.  Krajská  knihovna  vykonává  koordinační,  odborné, 

informační,  vzdělávací,  analytické,  výzkumné,  metodické  a  poradenské 

činnosti a v jejich rámci dále:
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• spolupracuje  s Národní  knihovnou  při  zpracování  národní  bibliografie  

a při zpracování souborného katalogu;

• zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabezpečuje 

koordinaci krajského bibliografického systému;

• je krajským centrem meziknihovních služeb;

• spolupracuje  s knihovnami  v kraji  při  zavádění  nových  technologií 

v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Pověřenou  knihovnou je  knihovna  poskytující  veřejné  knihovnické  

a  informační  služby,  s  níž  uzavřela  krajská  knihovna  smlouvu  o  výkonu 

regionálních funkcí. Pověřená knihovna v úplnosti zajišťuje výkon závazných 

regionálních funkcí (viz kap. 2.3.3) a podle potřeb obsluhovaných knihoven 

výkon  fakultativních  funkcí.  Jmenovitý  výčet  obsluhovaných  knihoven  je 

nedílnou  součástí  písemné  smlouvy  o  přenesení  regionálních  funkcí 

uzavřené  mezi  krajskou  knihovnou  a  pověřenou  knihovnou.  Smluvní 

ujednání mezi krajskou knihovnou a zřizovatelem veřejné knihovny rozhodují 

o pověření veřejné knihovny výkonem regionálních funkcí.

Obsluhovanou knihovnou je  základní  knihovna,  která  poskytuje  veřejné 

knihovnické  a informační  služby a  která  uzavřela  s  pověřenou knihovnou 

smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je označena jako příjemce. 

Může se jednat o knihovny jak profesionální, tak i neprofesionální.

2.3.3 Výkon regionálních funkcí

Definice regionálních funkcí byla popsána výše (viz kap. 2.2.1). Zde bych si 

dovolila  nastínit  spíše  praktický  aspekt  fungování  regionálních  funkcí 

v krajském systému knihoven.

Regionální  funkce  se  realizují  formou  služeb,  které  poskytuje  krajská 

knihovna nebo pověřená knihovna obsluhovaným knihovnám v kraji. Rozsah 

poskytovaných služeb může být v jednotlivých regionech různý, je závislý na 
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určitém stavu systému knihoven a především na úrovni finančního zajištění 

regionálních funkcí. 

Regionální funkce se dají rozdělit do dvou složek. Ta první by se dala označit 

jako  závazné regionální funkce, které by měly být garantovány v každém 

kraji a jsou tudíž povinné pro krajské knihovny i pověřené knihovny. Jsou to:

• poradenská  a  konzultační  činnost,  plány,  rozbory,  odborná  pomoc  

při zavádění a využívání informačních technologií, budování počítačových 

sítí, odborná pomoc při zavádění nových typů služeb;

• statistika knihovnických činností;

• vzdělávání knihovníků, semináře a porady;

• tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce;

• pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.

Druhou  složkou  jsou  pak  fakultativní  regionální  funkce,  které  jsou 

realizovány v závislosti na konkrétní situaci v regionu a jsou to:

• tvorba  a  zpřístupnění  regionální  literatury  a  dalších  dokumentů 

s tematikou regionu;

• tvorba  a  zpřístupnění  regionálních  bibliografických  a  faktografických 

databází;

• knihovnické zpracování knihovních fondů placených knihovnami (obcemi) 

a jejich distribuce.

Výkon regionálních funkcí je v současnosti  legislativně zabezpečen těmito 

dokumenty:

1. Novela zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

2. Písemné smlouvy uzavřené mezi krajskou a pověřenými knihovnami.

3. Písemné  smlouvy  uzavřené  mezi  pověřenými  a  obsluhovanými 

knihovnami.

4. Rozhodnutí zastupitelstva krajského úřadu o výkonu regionálních funkcí 

a o přidělení financí na jeho zajištění na úrovni jednotlivých krajů 

Po  praktické  stránce  vychází  výkon  regionálních  funkcí  z Metodického 
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pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a  

jejich koordinaci na území České republiky (dále jen Metodický pokyn), který 

MK ČR vydalo v návaznosti na knihovní zákon a který slouží ke sjednocení 

postupu  při  výkonu  regionálních  funkcí  knihoven  a  vytvoření  příznivých 

podmínek pro poskytování podpůrných služeb základním knihovnám. 

Metodický  pokyn  stanovuje  základní  cíle  regionálních  funkcí  knihoven, 

kterými jsou:

1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb 

ve všech místech České republiky.

2. Vyrovnání  rozdílů  v úrovni  poskytování  veřejných  knihovnických  

a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí.

3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních 

služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů.

4. Odstranění  nežádoucích  diferencí  v úrovni  poskytování  veřejných 

knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.

5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji.

6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků.

7. Garance  průběžné  aktualizace  knihovního  fondu  knihoven 

provozovaných obcemi.

8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.

9. Garance  kvalifikačního  růstu  pracovníků  knihoven  (celoživotní 

vzdělávání).

2.3.4 Atest pověřené knihovny

Na  semináři  pro  pracovníky  krajských  knihoven  a  knihoven  pověřených 

výkonem regionálních funkcí, který se konal ve dnech 23. a 24. dubna 2002 

v Brně, bylo zveřejněno doporučení, jaké atributy by měla obecně splňovat 

pověřená  knihovna,  aby  mohla  zajistit  odpovídající  odbornou  úroveň 

poskytovaných služeb jednotlivým obsluhovaným knihovnám. Následující rok 

byl na stejném semináři, pořádaném tentokrát v Pardubicích, atest upřesněn. 

Jednotlivými aktualizovanými body se zabývá i Metodický pokyn a nazývá je 
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kritérii pro výběr knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí31. Jedná se 

o tyto předpoklady:

 Provozovatel  pověřené  knihovny  souhlasí  s tím,  aby  knihovna  byla 

pověřena  výkonem  regionálních  funkcí  a  za  tímto  účelem  vytváří 

prostorové, personální a finanční podmínky pro výkon regionálních funkcí 

a spolupráci knihoven všech typů v rámci vymezeného regionu.

 Pověřená knihovna prokazuje vysokou odbornou úroveň své činnosti, 

zejména:

 dodržuje všechny národní standardy v oboru knihovnictví a informační 

vědy (např. AACR2R, autority a další);

 má  k dispozici  kvalitní  knihovní  fond  včetně  elektronických 

informačních zdrojů;

 má vytvořen  kvalitní  systém  zpracování  knihovních  fondů  a  tvorby 

katalogů;

 provozuje  automatizovaný  knihovní  systém,  který  respektuje 

všeobecné a knihovnické standardy a svým pojetím je perspektivní 

z hlediska  dlouhodobé  krajské  koncepce  rozvoje  knihovnických  

a informačních služeb;

 je  schopna  předávat  a  přebírat  kvalitní  bibliografické  záznamy  

do a ze Souborného katalogu ČR CASLIN;

 nabízí  širokou škálu knihovnických a informačních služeb: výpůjční, 

informační  (má  studovny  nebo  alespoň  studijní  místa),  referenční, 

kopírovací,  poskytuje  veřejně  dostupný  internet  s kvalifikovanou 

asistencí a alespoň některé specializované služby;

 je  schopna  zajišťovat  kvalitní  meziknihovní  výpůjční,  reprografické  

a informační služby pro vymezený region;

 má vlastní webovou stránku knihovny a prezentuje na ní informace 

a potřebné materiály pro knihovny a jejich provozovatele  ve smluvním 

okruhu působnosti.

 Pověřená knihovna má odpovídající pracovní kapacity k poskytování 

31

3

 Ministerstvo kultury,  Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich 
koordinaci na území České republiky, s. 4.
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regionálních funkcí, zejména:

 pro zajištění výkonu regionálních funkcí je vyčleněn zpravidla jeden 

pracovní úvazek;

 pro  poskytování  odborných  konzultací  a  poradenství  má  zajištěnu 

kvalifikaci pracovníků zejména v těchto oblastech:

 ekonomika,  účetnictví,  pracovně  právní  otázky(žádosti  o  granty, 

jejich realizace, vyúčtování apod.),

 výpočetní  technika  a  využívání  informačních  technologií 

v knihovnách (vzdělání pracovníka na úrovni ECDL),

 automatizované  knihovnické  systémy  používané  ve  vymezeném 

regionu,

 akvizice, zpracování a uchovávání všech druhů dokumentů,

 jazykové  znalosti  (minimálně  jeden  pracovník  s alespoň  pasivní 

znalostí anglického jazyka);

 zajišťuje  účast  svých  pracovníků  na  vzdělávání,  koordinačních  

a  poradních  aktivitách  v rámci  kraje  a  na  celostátních  poradách 

k problematice regionálních funkcí.

 Pověřená knihovna má vytvořen informační  základ pro poskytování 

regionálních funkcí, zejména:

 sleduje  dění  v oboru  knihovnictví  a  informační  věda  a  je  členem 

elektronických  konferencí  „Knihovna“,  „Region“  a  podle  potřeby  

i dalších speciálních elektronických konferencí;

 rutinně a pravidelně komunikuje prostřednictvím e-mailu;

 aktivně využívá internet k vyhledávání informací;

 má k dispozici a využívá Českou národní bibliografii;

 využívá  informační  zdroje  ze  všech  národních  licencí,  nabízí  je 

uživatelům a propaguje je.

 Pověřená  knihovna  má zajištěny  specifické  provozní  podmínky pro 

výkon regionálních funkcí a podílí se na jejich vytváření:

 má k dispozici skladové kapacity pro výměnný fond;

 má zajištěnu dopravu pro potřeby výkonu regionálních funkcí (rozvoz 

knihovního fondu).
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Tato doporučení je třeba chápat jak standard kompetencí pověřené knihovny 

a  měla  by  být  zárukou,  že  poradenské  a  další  specializované  služby 

poskytují  jen  knihovny  s vysokou  mírou  odbornosti,  které  jsou  na  úrovni 

současného stavu oboru. Atest pověřené knihovny nelze v žádném případě 

považovat za statický dokument. Naopak, předpokládá se, že se bude měnit 

a  vyvíjet  spolu  s dalším  rozvojem  českého  knihovnictví,  informačních 

technologií  a  pochopitelně  i  výkonu  regionálních  funkcí,  jak  z pohledu 

jednotlivých krajů, tak z pohledu v rámci celé České republiky. 

2.3.5 Standardy pro výkon regionálních funkcí

Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému veřejných 

knihoven  vyhlásilo  Ministerstvo  kultury  ČR  standard  jednotlivých  druhů 

regionálních  funkcí,  upravující  kvalitativní  a  kvantitativní  parametry  jejich 

výkonu (viz  příl.  č.  2),  který je součástí  Metodického pokynu.  Standard je 

souborem nároků na způsob a úroveň plnění regionálních funkcí krajskými  

a  pověřenými  knihovnami.  Je  sestaven  z  několika  částí  upravujících 

parametry pro jednotlivé regionální funkce, a to jak pro knihovnu krajskou, 

tak i  pro  knihovnu pověřenou.  Při  jeho aplikaci  se přihlíží  ke konkrétním 

podmínkám a specifikům jednotlivých krajů a jejich regionů.

Standardy se týkají následujících oblastí:

1. Poradenská  a  konzultační  činnost,  metodické  návštěvy,  plány, 

rozbory.

2. Statistika knihovnických činností.

3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady.

4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce.

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.

6. Nákup  a  zpracování  knihovních  fondů  pořízených  z prostředků 

provozovatele (obce) a jejich distribuce.

7. Servis automatizovaného knihovního systému.

Struktura jednotlivých standardů je následující:

 Název služby/činnosti 
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 Strategický cíl - odkazuje na strategický cíl nebo cíle

 Charakteristika činnosti  - aktivity a výstupy, které mají být provedeny 

v rámci poskytované služby

 Poskytovatel  služby -  označení,  zda  službu  poskytuje  krajská  nebo 

pověřená knihovna

 Okruh příjemců - vymezení okruhu knihoven, které jsou příjemci služby

 Periodicita - udává, jak často je služba poskytována v průběhu jednoho 

kalendářního roku

 Termíny - podle důležitosti může být stanoven termín plnění služby

 Základní  parametry  –  parametry  na  nákup  a  zpracování  knihovních 

fondů vypočtené na základě průměrné velikosti obce, počtu zpracovaných 

svazků ročně a úvazku

 Úprava úvazku s ohledem na velikost (počet obyvatel)  obce, resp. 

počet zpracovaných svazků  - standard vychází z počtu zpracovaných 

svazků, při zvýšení či snížení je nutno přiměřeně upravit i úvazek 

 Jiná  měřítka -  doplňkové  údaje  o  kvantitativních  a  kvalitativních 

parametrech služeb;

 Poznámky

Kromě  regionálních  funkcí  vymezených  tímto  standardem  vykonávají 

jednotlivé  krajské  a  jí  pověřené  knihovny  další  nezbytné  činnosti 

napomáhající  rozvoji  knihoven  a  jejich  veřejných  knihovnických  

a informačních služeb.

Rozsah  a  úroveň  regionálních  funkcí  se  v  jednotlivých  částech  České 

republiky liší a pravděpodobně tomu tak bude i v budoucnu. Tato situace se 

týká nejednotné uživatelské poptávky po knihovnicko-informačních službách, 

historických  podmínek,  ze  kterých  vychází,  zaváděných  systémů  

a především rozdílné výše finančních prostředků poskytovaných jednotlivými 

krajskými úřady.

Metodický pokyn, na který jsem v jednotlivých podkapitolách odkazovala, je 
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v současnosti  jediným  strategickým  dokumentem  celonárodní  působnosti 

týkající  se výkonu regionálních funkcí.  I  přes veškerou snahu jednotlivých 

krajských knihoven se ne vždy daří jej v praxi důsledně dodržovat. Zejména 

v oblasti personálního a prostorového zajištění výkonu regionálních funkcí  

či  v oblasti  financování,  jsou  krajské  a  pověřené  knihovny  odkázány  

na konečné rozhodnutí jednotlivého krajského úřadu.
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3 Analýza stavu veřejných knihoven v Plzeňském 
kraji

Zjištěná  data  z této  analýzy  pocházejí  z  období  konce  roku  2001,  tedy 

období těsně před zavedením výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji a 

byla využita jako odrazový můstek pro budování krajského systému výkonu 

regionálních funkcí v Plzeňském kraji.

Smyslem analýzy bylo zmapování stávajícího stavu jednotlivých okresních  

a střediskových systémů a veřejných knihoven v kraji. Většina střediskových 

systémů se  rozpadla,  a  činnost  mezi  veřejnými  knihovnami  pokračovala  

na nejednotném základě smluv o spolupráci, případně kooperaci nebo někdy 

i pouhou setrvačností. Záměrem analýzy nebylo zjišťování rozsahu činnosti 

veřejných knihoven v kraji.

Analýza se týká pouze sítě veřejných knihoven zřizovaných státní správou 

a samosprávou v Plzeňském kraji, to znamená knihoven zřizovaných obcemi 

a  okresními  úřady.  Knihovny  ostatních  sítí32 byly  jen  osamocenými 

organizacemi,  síť  odborových  knihoven  v té  době  již  téměř  neexistovala, 

informace  o  sítích  knihoven  pacientských,  lékařských,  školních, 

vysokoškolských, případně jiných byly nedostupné a v podstatě pro účel této 

analýzy – tedy zavádění regionálních funkcí v kraji – nepodstatné.

Přestože  některé  z oslovených  veřejných  knihoven  uvedly,  že  jsou 

knihovnami s regionální funkcí, nejednalo se o regionální funkci ve smyslu 

zákona č. 257/2001.

V Plzeňském kraji  tvořily veřejné knihovny poměrně hustou síť.  Tento kraj 

zahrnoval  okresy Domažlice,  Klatovy,  Plzeň-jih,  Plzeň-město,  Plzeň-sever, 

Rokycany a Tachov. V jednotlivých okresech bylo množství knihoven různé, 

a  to  nejen  v počtu  profesionálních,  ale  i  neprofesionálních  knihoven. 

Knihovny se lišily i  svou vybaveností.  Dohromady bylo ve všech okresech 

32
 Ve smyslu zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).
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evidováno  celkem  528  veřejných  knihoven  se 41  pobočkou.  Z tohoto 

celkového počtu bylo:

•1 SVK;

•1 knihovna okresní (OK Plasy);

•1 zálohová organizace okresního úřadu (OSKS Domažlice);

•4  městské  knihovny  v okresním  městě  (Domažlice,  Klatovy,  Tachov, 

Rokycany);

•1  vybraná  městská  knihovna  (knihovna  v městě  s počtem  obyvatel  

nad 100 000 – Knihovna města Plzně);

•57  městských  a  obecních  knihoven  (mezi  nimi  bývalá  OK  Přeštice 

z okresu Plzeň-jih);

•463 neprofesionálních knihoven.

3.1 Stav knihoven v jednotlivých okresech

Rozložení  veřejných  knihoven  i  rozdíly  v počtu  knihoven  v jednotlivých 

okresech Plzeňského kraje jsou patrné z následující tabulky.

   Okres                                 knihovny        knihovny

   celkem          lní profes.     neprofes. počet 
poboček

s reg. 
funkcí

středisk.

Domažlice       85     10       75         9            1           -
Klatovy     107     16       91         2          1          8

Plzeň-jih     131     10     121         -          1        11

Plzeň-město         2       2        -       22          1          - 

Plzeň-sever       82     15       67         8          1         4

Rokycany       81      8       73         -          1         1

Tachov      40      4       36         -          1         3

Celkem    528    65     463       41         8       27

Tabulka č. 1: Rozložení veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce 2001.
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3.1.1 Okres Domažlice

V předcházejících  letech  byla  bývalá  okresní  knihovna  rozdělena  

na Městskou knihovnu B. Němcové, která se stala příspěvkovou organizací 

města Domažlice, a Okresní středisko knihovnických služeb (OSKS), které je 

zálohovou organizací okresního úřadu.

Okresní  středisko  knihovnických  služeb  vzniklo  rozhodnutím  přednosty 

Okresního úřadu Domažlice 1. 4. 1996 jako zálohová organizace referátu 

kultury,  která  měla  zajišťovat  odborné  poradenství  pro  profesionální  

a dobrovolné knihovníky městských a místních knihoven a podle požadavků 

i  ostatních  odborných  knihoven  regionu.  Činnost  byla  až  do  konce  roku 

200133 hrazena z rozpočtu okresního úřadu.

V okrese  pracovalo  celkem  9  městských  knihoven  s profesionálními 

pracovníky. Z tohoto počtu mělo pět městských knihoven jednu nebo i více 

poboček. Zřizovateli byla města nebo obce, které také zcela zabezpečovaly 

jejich provoz včetně poboček. Po zrušení střediskového systému měly tyto 

knihovny místní působnost.

Střediskový  systém  v okrese  byl  zrušen  k  1.  1.  1998.  Všem obcím  byl  

na  základě  Dohod  o  zpětném  převodu  vlastnického  práva  ke  knihovním 

fondům vrácen zpět knižní fond zapsaný ve střediskových knihovnách. Tento 

fond  byl  posílen  o  knihy  z knihovního  fondu  příslušných  střediskových 

knihoven  na  základě  předpokladu,  že  jim  část  tohoto  fondu  právoplatně 

náleží, když byla z těchto knihoven svezena a později pro ně nakupována.

V obecních  knihovnách,  jejichž  počet  činil  75,  pracovali  neprofesionální 

knihovníci na částečný úvazek; zpravidla na několik hodin týdně. Zřizovateli 

byly obce, které také nesly náklady na provoz.

33 V podstatě byla hrazena až do konce roku 2002.
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Okresní středisko knihovnických služeb zajišťovalo:

• meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby;

• nákup knihovních fondů pro veřejné knihovny okresu;

• pořádání  seminářů,  porad,  vzdělávání,  doškolování  pro  knihovníky 

regionu;

• rozbory, hodnocení, návrhy na rozvoj knihoven v regionu;

• konzultace, poradenskou činnost;

• ediční a vydavatelskou činnost;

• pomoc  při  aktualizaci  a  revizi  knihovního  fondu  veřejných  knihoven  

v okresu;

• budování výměnného fondu, tvorbu souborů a jejich cirkulaci;

• nákup pomůcek a tiskopisů;

• okresní statistiku.

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice zajišťovala:

• vytváření a zpřístupňování regionálního fondu;

• tvorbu  regionálních  bibliografických  a  faktografických  databází  

a poskytování informací;

• ediční a vydavatelskou činnost;

• spolupráci  s nadregionálními  soubornými  katalogy,  účast  na  jejich 

vytváření;

• meziknihovní výpůjční službu;

• reprografické služby;

• odbornou  pomoc  při  zavádění  a  využívání  informačních  technologií, 

budování počítačových sítí;

• konzultační a poradenskou činnost pro knihovny a jejich zřizovatele;

• vzdělávání, doškolování profesionálních pracovníků knihoven.
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3.1.2 Okres Klatovy

V roce 1992 došlo k úplnému rozpadu okresního střediskového systému a 

knihovny přešly pod své zřizovatele - tj. městské a obecní úřady. Oblast se 

z knihovnického  pohledu  rozdělila  na  3  oblasti:  Klatovsko,  Horažďovicko  

a Sušicko a následující rok byla zrušena také Okresní knihovna v Klatovech.

Oblast Klatovy

Regionální funkce zajišťovala Městská knihovna v Klatovech, která se stala 

příspěvkovou  organizací  Města  Klatovy,  s minimálním  příspěvkem  

od  okresního  úřadu,  zejména  však  na  základě  sdružených  prostředků  

od obcí. Na základě uzavřených dohod o spolupráci bylo napojeno na MěK 

Klatovy  pět  knihoven  s profesionálními  pracovníky.  Samostatně  pracovaly 

další  tři  profesionální  knihovny.  Pro  tyto  knihovny  a  dalších  39  místních 

knihoven  byla  klatovská  knihovna  personálním  úřadem.  Zcela  se 

osamostatnilo 10 knihoven.

Městská knihovna v Klatovech zajišťovala:

• meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby;

• vytváření a zpřístupňování fondu regionální literatury;

• zpracování  regionálních  bibliografických  a  faktografických  bází, 

poskytování informací;

• účast na vytváření nadregionálních databází;

• spolupráci s nadregionálními soubornými katalogy;

• pořádání  seminářů,  porad,  vzdělávání,  doškolování  pro  knihovny 

v regionu;

• rozbory, hodnocení, návrhy na rozvoj knihoven v regionu;

• konzultace, poradenskou činnost pro knihovny v regionu;

• ediční a vydavatelskou činnost knihovnicko-metodického zaměření;

• pomoc  při  aktualizaci  a  revizi  knihovního  fondu  veřejných  knihoven 

okresu;

• budování výměnného fondu a jeho cirkulaci;
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• nákup pomůcek a výrobu tiskopisů;

• pomoc při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí;

• vedení účetnictví při využívání sdružených finančních prostředků;

• výplatu mezd a dohod (knihovníkům v rámci kooperativních systémů);

• statistiku.

Oblast Horažďovice

Město Horažďovice zrušilo v roce 1995 výkon regionálních funkcí v bývalém 

středisku Horažďovice, a to především z finančních důvodů. V důsledku toho 

došlo v průběhu let ke zrušení 6 knihoven, jejichž činnost se bude jen těžko 

obnovovat.

Městská knihovna Horažďovice, která byla zálohovou organizací městského 

úřadu, spravovala po rozpadu střediskového systému 5 knihoven spádových 

obcí.  Dále  neoficiálně  vypomáhala  metodicky  3  střediskovým  knihovnám,

2 knihovny si půjčovaly soubory od městské knihovny za úplatu.

Městská knihovna Horažďovice zajišťovala:

• meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby;

• vytváření a zpřístupňování fondu regionální literatury;

• spolupodílení se na tvorbě Souborného  katalogu LANius;

• tvorba databáze a kartotéky regionálních článků;

• pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro ZŠ a MŠ;

• konzultace, poradenskou činnost pro knihovny v regionu;

• budování výměnného fondu a jeho cirkulaci;

• nákup pomůcek a výrobu tiskopisů;

• statistiku.

Oblast Sušice

Městská  knihovna  Sušice  fungovala  jako  středisková  knihovna  do  konce 

roku  1991,  pak  se  z ní  stala  příspěvková  organizace  Města  Sušice. 
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Obsluhovala  celkem  30  knihoven  v této  oblasti,  z toho  25  knihoven  bylo 

neprofesionálních. Vzhledem k tomu, že Okresní úřad Klatovy na regionální 

činnost  dosud  vůbec  nepřispíval,  byla  tato  činnost  financována  pouze  

ze sdružených prostředků obcí na základě dvoustranných smluv a částečně 

z rozpočtu městské knihovny. Tento stav trval od roku 1992. 

Městská knihovna Sušice zajišťovala:

• meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby;

• konzultace, poradenskou činnost pro knihovny v regionu;

• budování výměnného fondu a jeho cirkulaci;

• nákup pomůcek a výrobu tiskopisů;

• aktivy pro knihovníky a zástupce obecních úřadů;

• statistiku.

3.1.3 Okres Plzeň-jih

Po zrušení okresní knihovny v Přešticích v roce 1993 přešly všechny veřejné 

knihovny  pod  své  zřizovatele  (města  nebo  obce  svého  sídla).  Ve  velmi 

omezené míře přebral funkci okresní knihovny Okresní úřad Plzeň-jih, který 

veřejným knihovnám zajišťoval příspěvek na střediskový systém (na nákup 

knihovního  fondu),  zpracování  okresních  statistických  výkazů  

a  zprostředkovával  styk  mezi  veřejnými  knihovnami  regionu.  V okrese 

pracovalo celkem 11 střediskových knihoven, z nichž jedna knihovna neměla 

profesionálního  pracovníka,  a  přesto  plnila  funkci  střediskové  knihovny  

pro dvě místní knihovny. 

Okresní úřad Plzeň-jih zajišťoval:

• pořádání seminářů, porad pro knihovny v regionu;

• konzultace, poradenskou činnost pro knihovny;

• pomoc při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí;

• nákup pomůcek a tiskopisů;

• statistiku.
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Veřejné knihovny s profesionálním pracovníkem v rámci střediskových funkcí 

pro knihovny  svého obvodu se dále zaměřovaly na:

• meziknihovní výpůjční službu;

• budování výměnného fondu a jeho cirkulaci;

• pomoc při doplňování a zpracování fondu;

• odbornou pomoc při aktualizaci a revizi fondu;

• konzultační činnost;

• statistiku.

3.1.4 Okres Plzeň-město

V okrese Plzeň-město měly sídla dvě velké knihovny. Jednalo se o Studijní 

a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje a o Knihovnu města Plzně, která  

na  území  města  zajišťovala  činnost  svých  poboček  včetně  provozu 

bibliobusu a její činnost byla plně saturována Městem Plzeň.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

"Studijní  a  vědecká knihovna Plzeňského kraje je  veřejnou 

knihovnou  s  univerzálními  knihovními  fondy,  střediskem 

informačních,  vzdělávacích  a  kulturních  služeb  s  tradiční  

orientací na obory praktikované nebo vyučované v regionu.“ 
34

Krajská  knihovna  fungovala  jako  centrum  poskytování  širokého  spektra 

informací a knihovnických služeb obyvatelům regionu, působila jako odborné 

poradenské centrum pro knihovníky veřejných i  dalších knihoven zejména 

udržováním  kontaktů  mezi  knihovníky,  pořádáním  seminářů  a  odborných 

akcí, na vyžádání poskytovala pomoc veřejným knihovnám regionu.

Krajská knihovna zajišťovala:

• meziknihovní, výpůjční reprografické a informační služby;

34
 Zřizovací listina [online]. Plzeň : Plzeňský kraj, 2001 [cit. 2003-08-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.svkpl.cz/zrizlist.htm>.
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• vytváření a zpřístupňování fondu regionální literatury;

• zpracování  regionálních  bibliografických  a  faktografických  bází, 

poskytování informací;

• účast na vytváření nadregionálních databází;

• vytváření souborných katalogů v rámci regionu;

• spolupráci s nadregionálními soubornými katalogy;

• pořádání seminářů, porad, vzdělávání, doškolování pro knihovny regionu;

• konzultace, poradenskou činnost pro knihovny v regionu;

• krajskou statistiku.

Knihovna města Plzně

Knihovna  města  Plzně  byla  typickou  veřejnou  knihovnou,  příspěvkovou 

organizací  Města  Plzně.  Kromě  Ústřední  knihovny,  která  zahrnovala 

Ústřední  knihovnu  do  dospělé,  Ústřední  knihovnu  pro  děti  a  mládež, 

studovnu  a  Polanovu  síň,  zajišťovala  na  území  města  Plzně  činnost  

5  velkých  obvodních  knihoven  (Bory,  Doubravka,  Lochotín,  Skvrňany  

a Slovany),  dvou knihoven s celotýdenním provozem (Bolevec a Vinice),  

M-klubu, 12 malých poboček, které lze svým provozem přirovnat k místním 

knihovnám  s dobrovolným  pracovníkem,  a  bibliobus,  který  měl  

10 pravidelných stání, na kterých zajišťoval výpůjční činnost.

3.1.5 Okres Plzeň-sever

Pouze  v okrese  Plzeň-sever  se  zachoval  klasický  střediskový  systém.  

Až do konce roku 2001 zde pracovala okresní knihovna, která zajišťovala 

služby  pro  své  3  pobočky,  14  profesionálních  a  67  neprofesionálních 

knihoven.  Okresní  knihovna  v Plasích  byla  rozpočtovou  organizací 

Okresního  úřadu  Plzeň-sever,  měla  celookresní  působnost,  působila  jako 

personální  středisko  pro  pracovníky  profesionálních  i  neprofesionálních 

knihoven,  stejně  tak  hradila  i  nákup  dokumentů  do  knihovního  fondu,  

na který také přispívaly ze svých rozpočtů obce. 

Okresní knihovna v Plasích zajišťovala:
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• meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby;

• vytváření a zpřístupňování fondu regionální literatury;

• zpracování  regionálních  bibliografických  a  faktografických  bází, 

poskytování informací;

• účast na vytváření nadregionálních databází;

• nákup knihovních fondů pro veřejné knihovny okresu;

• spolupráci s nadregionálními soubornými katalogy;

• pořádání  seminářů,  porad,  vzdělávání,  doškolování  pro  knihovny 

v regionu;

• rozbory, hodnocení, návrhy na rozvoj knihoven v regionu;

• konzultace, poradenskou činnost pro knihovny v regionu;

• ediční a vydavatelskou činnost knihovnicko-metodického zaměření;

• pomoc  při  aktualizaci  a  revizi  knihovního  fondu  veřejných  knihoven 

okresu;

• budování výměnného fondu a jeho cirkulaci; 

• pomoc při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí;

• nákup pomůcek a výrobu tiskopisů;

• statistiku.

3.1.6 Okres Rokycany

Okresní knihovna v Rokycanech byla zrušena v roce 1993 a všechny veřejné 

knihovny byly zřizovány svými zřizovateli (tj. městy a obcemi svého sídla). 

Fungující střediskový systém se prakticky rozpadl. V okrese pracovaly jako 

střediskové  pouze  dvě  knihovny.  Regionální  funkce  zajišťovala  Městská 

knihovna  v Rokycanech,  příspěvková  organizace  Města  Rokycany,  

a na jejich realizaci do konce roku 2000 přispíval okresní úřad, v roce 2001 

byly regionální funkce hrazeny z příspěvků ze státního rozpočtu. 

Městská knihovna v Rokycanech zajišťovala:

• meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby;
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• vytváření a zpřístupňování fondu regionální literatury;

• zpracování regionálních bibliografických a faktografických bází, 

poskytování informací;

• účast na vytváření nadregionálních databází;

• nákup knihovních fondů pro veřejné knihovny okresu;

• zpracování knihovních fondů pro veřejné knihovny okresu;

• spolupráci s nadregionálními soubornými katalogy;

• pořádání seminářů, porad, vzdělávání, doškolování pro knihovny 

v regionu;

• rozbory, hodnocení, návrhy na rozvoj knihoven v regionu;

• konzultace, poradenskou činnost pro knihovny v regionu;

• pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu veřejných knihoven 

okresu;

• budování výměnného fondu a jeho cirkulaci;

• nákup pomůcek a výrobu tiskopisů a jejich distribuci;

• statistiku.

3.1.7 Okres Tachov

Po zrušení okresní knihovny v roce 1996 ztratila knihovna v Tachově právní 

subjektivitu  a  byla  začleněna  jako  jeden  z odborů  pod  Městské  kulturní 

středisko  v Tachově,  které  se  tak  stalo  příspěvkovou  organizací  Města 

Tachov.  V okrese  pracovaly  čtyři  profesionální  knihovny,  z toho  3  byly 

střediskové, a 36 neprofesionálních knihoven. S jednotlivými obecními úřady 

byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě OÚ přispívaly finanční částkou  

na doplňování fondu střediskové knihovny a rozvoz souborů. 

Knihovna v Tachově zajišťovala tyto funkce: 

• meziknihovní výpůjční službu, reprografické a informační služby;

• vytváření a zpřístupňování fondu regionální literatury;

• budování výměnného fondu;
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• konzultace a poradenskou činnost pro knihovny regionu;

• soubory, cirkulaci fondu, rozvoz souborů;

• zajišťování tiskopisů;

• statistiku - celookresní zpracování;

• vedení účetnictví při využívání sdružených finančních prostředků;

• rozbory, hodnocení, návrhy na rozvoj knihoven v regionu;

• městské knihovny s funkcí střediskové knihovny pro MLK ve svém 

středisku nakupovaly a zpracovávaly knihovní fond a zajišťovaly pravidelně 

jeho cirkulaci;

• obecní úřady hradily provoz místních knihoven - mzdu knihovníka 

     (+ úklid, el. energii, topení, nájem).

Jak je z předcházejících údajů patrné, bývalé okresní knihovny měly ve svém 

obvodu  působnosti  různý  počet  profesionálních  (tedy  městských, 

střediskových) knihoven. Počty se samozřejmě lišily s ohledem na rozlohu, 

ale  i  např.  osídlení  daného  území.  Stejné  to  bylo  i  s neprofesionálními 

knihovnami, jejichž počet v jednotlivých oblastech ale ne vždy korespondoval 

s počtem těch opravdu fungujících (např. z důvodů nevyhovujících prostor či 

absence knihovníka apod.). Jmenovitý výčet všech statisticky vykazovaných 

veřejných knihoven Plzeňského kraje je uveden v následující tabulce.

  o k r e s          okresní
 knihovna

    městské knihovny      celkem
neprofesionální

Domažlice OSKS Domažlice
Bělá n/Radbuzou
Holýšov
Hostouň
Horšovský Týn
Kdyně
Klenčí p/Čerchovem
Poběžovice
Staňkov

         75

Klatovy

Oblast Klatovy

Chudenice
Klatovy
Kolinec
Nýrsko
Plánice
Strážov
Janovice nad Úhlavou 
Měčín
Švihov

        28

          5
          6 
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        10 samost.

Oblast Horažďovice Horažďovice
Nalžovské Hory
Pačejov

         5

       
       17 samost.

Oblast Sušice Kašperské Hory 
Sušice
Velhartice
Žichovice

       20
        

Plzeň-jih Blovice
Dobřany
Kasejovice
Merklín
Nepomuk
Přeštice
Spálené Poříčí
Starý Plzenec
Stod
Štěnovice

 

       121
Plzeň-město
     SVK
     Knihovna města Plzně
Plzeň-sever Plasy Heřmanova Huť

Horní  Bříza
Chrást
Kaznějov
Kožlany
Kralovice
Líně
Manětín
Nýřany
Tlučná
Třemošná
Vejprnice
Zruč
Žihle

         67

Rokycany Břasy - Stupno
Holoubkov
Hrádek

 Mirošov
Radnice
Rokycany
Strašice
Zbiroh

          

        73

Tachov Bor u Tachova
Planá u Mariánských L.
Stříbro
Tachov

          
          8
        11
        16
 
         1 samost. 
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Tabulka č. 2: Knihovny s profesionálními pracovníky podle jednotlivých okresů v roce 2001.
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4 Počátky zavádění regionálních funkcí

Toto  období  zahrnuje  jak  přípravnou  fázi  zavádění  regionálních  funkcí 

veřejných  knihoven  v Plzeňského  kraje,  tak  i  skutečné  počátky  výkonu 

regionálních funkcí, přesněji první rok zavádění regionálních funkcí, tj.  rok 

2002.

4.1 Pracovní skupina

Studijní  a  vědecká  knihovna  Plzeňského  kraje  (jako  všechny  krajské 

knihovny)  zareagovala na Prostějovskou výzvu  a na základě orientačního 

harmonogramu prací  v souvislosti  s přípravou výkonu  regionálních  funkcí  

od  roku  2002  uveřejněného  v Prostějovské  výzvě,  vytvořila  svůj  interní 

pracovní  materiál  s  harmonogramem  přípravy  a  provádění  regionálních 

funkcí  od roku 2002 v Plzeňském kraji.  Prvním úkolem procesu zavádění 

regionálních funkcí bylo svolání porady ředitelů okresních knihoven, bývalých 

okresních knihoven a knihoven s regionální funkcí Plzeňského kraje, na které 

byla  ustanovena  pracovní  skupina  k regionálním  funkcím  ve  složení  

PhDr. J. Vyčichlo a Bc. J. Maixnerová (SVK PK), Mgr. L. Šmídl (OK Plasy), 

Z.  Buršíková (MěK Klatovy),  PhDr. D. Svatková (Knihovna města Plzně),  

L.  Vyčichlová  (MěK Rokycany)  a  V.  Fornousová  (Knihovna  Sušice).  Bylo 

ustanoveno, že k jednáním bude pravidelně přizvána vedoucí referátu kultury 

Plzeňského kraje Mgr. V. Frouzová35.

Vytvoření  pracovní  skupiny  umožnilo  efektivnější  komunikaci  problémů. 

Důležitý byl pohled "zdola", tedy ze strany budoucích pověřených knihoven. 

Možnost zasahovat a upravovat strategii regionálních funkcí, vyjádřit názor 

ohledně financování byla pro tyto knihovny motivující. 

Na jednáních  této  pracovní  skupiny se řešily  otázky definice regionálních

 

35 Zápis z jednání k regionálním funkcím okresních a městských knihoven dne 10. května 2001 v SVK PK.
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funkcí,  jejich  rozsah  a  finanční  zabezpečení,  vytváření  standardů

regionálních  funkcí.  Zároveň  byly  vytvářeny  návrhy  smluv  o  poskytování 

regionálních služeb mezi krajskou knihovnou a pověřenou knihovnou a mezi 

pověřenou knihovnou a obsluhovanou knihovnou.

4.2 Stanovení regionálních funkcí

Pracovní  skupina  přehodnotila  předkládané regionální  funkce,  které  měly 

pověřené knihovny vykonávat,  a došla  k závěru,  že je nutné zaměřit  se  

na ty, které ve skutečnosti směřují svým obsahem ke knihovnám v regionu 

a  přinesou  zefektivnění  a  vyšší  odbornost  knihovnických  a  informačních 

služeb obsluhovaných knihoven ve smyslu výše uvedené definice (viz kap. 

2.2.1).  Oproti  tzv.  Prostějovské  výzvě  byly  z předkládaných  regionálních 

funkcí vyjmuty funkce, které vykonávají veřejné knihovny na základě svého 

faktického postavení, statutu, zřizovacích listin apod. a jsou již personálně 

a finančně zabezpečeny.

Na  základě  tohoto  postupu  byly  regionální  funkce  rozděleny  na  funkce 

obligatorní (tj. povinné) a fakultativní (tj. doporučené). Bylo rozhodnuto, že 

pověřené  knihovny,  zajišťující  obligatorní  regionální  funkce,  budou  mít 

funkce hrazeny pevnou částkou, stanovenou podle předem určeného klíče 

a  účelově  přidělenou  do  rozpočtu  knihovny  prostřednictvím  svých 

zřizovatelů.  Fakultativní  regionální  funkce  pak  budou  vykonávány  

na  základě  možností  pověřené  knihovny,  podmínek  daného  regionu  

a potřeb obsluhovaných knihoven. O získání finančních prostředků na jejich 

výkon  by  se  knihovny  hlásily  prostřednictvím  projektu  s  žádostí  o  grant. 

Takto rozpočtované prostředky, pokud by byly schváleny kolegiem ředitelů 

PK, budou přidělovány v plné výši.

Obligatorní regionální funkce:

• budování  výměnných  knihovních  fondů  pro  veřejné  knihovny  regionu, 

jejich cirkulace a distribuce, nebo nákup knihovních fondů, jejich zpracování 

pro konkrétní obsluhovanou knihovnu;
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• konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele, 

statistika;

• odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů;

• odborná pomoc při zavádění a využívání informačních technologií, 

budování počítačových sítí;

• odborná pomoc při zavádění nových typů služeb;

• vzdělávání knihovníků, semináře, porady;

• rozbory, hodnocení, příp. návrhy na rozvoj knihoven regionu;

• nákup pomůcek, tiskopisů.

Fakultativní regionální funkce:

• ediční a vydavatelská činnost knihovnicko-metodického zaměření;

• pomoc při pořádání vzdělávacích akcí;

• vedení účetnictví při využívání sdružených finančních prostředků;

• výplata mezd a dohod neprofesionálním knihovníkům;

• sběr a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.

4.3 Postup při zajištění regionálních funkcí

Krajská  knihovna  oslovila  všechny  budoucí  pověřené  knihovny,  kterým 

předala  podklady  k tématu  výkonu  regionálních  funkcí  v  kraji.  Pověřené 

knihovny,  které  již  ve  svém  regionu  působnosti  předjednaly  se  starosty 

příslušných obsluhovaných knihoven výkon regionálních funkcí, zpracovaly 

podrobný  seznam  všech  obsluhovaných  knihoven.  V případě  nejasností 

nebo problémů bylo  vedení  krajské  knihovny připraveno tyto  řešit  přímo 

s příslušnou pověřenou knihovnou (resp. zřizovatelem). 

Na základě jednání pracovní skupiny připravila krajská knihovna Koncepci  

zavedení  a  výkonu  regionálních  funkcí  v knihovnách  Plzeňského  kraje, 

kterou  rozeslala  pracovní  skupině  a  vytipovaným  pověřeným  knihovnám 
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k případnému  doplnění  a  připomínkám,  podle  kterých  lze  zpracovanou 

koncepci upravit, resp. doplnit. 

Konečnou  verzi  Koncepce  zavedení  a  výkonu  regionálních  funkcí  

v Plzeňském  kraji36 předložila  SVK  Plzeňského  kraje  zástupcům  kraje  

a projednala zejména finanční dopad koncepce vzhledem k rozpočtu kraje. 

Dále  zpracovala  návrhy  vzorové  smlouvy  mezi  krajskou  knihovnou  

a pověřenými knihovnami, následně pak vzorové smlouvy mezi pověřenou 

knihovnou a obsluhovanými knihovnami. S pověřenými knihovnami uzavřela 

písemnou  smlouvu  o  vykonávání  regionálních  funkcí.  Zahájení  výkonu 

regionálních funkcí byl naplánováno od 1. 1. 2002. 

4.4 Knihovny zajišťující regionální funkce v Plzeňském kraji  

v roce 2002

4.4.1 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Garantem výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji  byla  v souladu se 

zákonem37 ustanovena Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a byl 

pro ni určen výkon těchto regionálních funkcí:

• konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele, 

statistika;

• odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů (na vyžádání);

• odborná pomoc při zavádění a využívání informačních technologií, 

budování počítačových sítí (na vyžádání);

• odborná pomoc při zavádění nových typů služeb;

• vzdělávání knihovníků, semináře, porady;

• rozbory, hodnocení, příp. návrhy na rozvoj knihoven kraje;

• nákup pomůcek, tiskopisů pro knihovny kraje.

36 MAIXNEROVÁ, J.; VYČICHLO , J., Koncepce zavedení a výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji, 25 s.
37

 Česko, Zákon č 257 ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon).
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4.4.2 Pověřené knihovny 

Podle knihovního zákona 

"...krajská  knihovna  plní  a  koordinuje  plnění  regionálních 

funkcí vybraných základních knihoven v kraji.“38

Na  základě  smluv  je  může  přenést  na  pověřené  knihovny,  tj.  vybrané 

základní knihovny,  které vyslovily souhlas s výkonem regionálních funkcí  

a  s  nimiž  krajská  knihovna  uzavřela  smlouvy  o  jejich  vykonávání. 

Pověřenými  knihovnami  jsou  (za  souhlasu  svých  zřizovatelů)  především 

profesionální městské knihovny, zpravidla bývalé okresní knihovny. Přehled 

knihoven,  které  byly  pověřeny  výkonem  regionálních  funkcí  v Plzeňském 

kraji (mimo krajskou knihovnu), je uveden v následující tabulce:

Okres Pověřená knihovna počet knihoven Počet obyvatel
k 31. 12. 2000

Domažlice Okresní středisko knihovnických služeb 
MěK BN Domažlice

          75      58 439
    (11 049) 

Klatovy
MěK Klatovy
MěK Horažďovice
MěK Sušice

          
          57
          26
          30

     87 929
     50 647
     11 662
     25 620

Plzeň-jih
MěK Blovice
MěK Dobřany
MěK Nepomuk
MěK Přeštice

          
          34
          25
          43
          27
            11)

     67 999 
     17 367 
     20 310
     11 327
     14 698
       4 297

Plzeň-město Krajská knihovna, KmP           13    166 759
Plzeň-sever OK Plasy           91      73 197
Rokycany MěK Rokycany           80      45 579
Tachov Odbor knihovna Tachov           40      51 379
C e l k e m
   v kraji

        542    551 281

Pozn.:1)  Nevyjasněné zapojení knihovny ve Starém Plzenci

Tabulka č. 3: Výčet pověřených knihoven v Plzeňském kraji.

38
 Zákon č 257 ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon), §11, odst. 3. 
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Pověřené  knihovny  zajišťují  všechny  regionální  funkce  stanovené  jako 

povinné a podle svých možností, podmínek obvodu a případných požadavků 

obsluhovaných knihoven i funkce doplňkové.

4.4.3 Pověřené knihovny v jednotlivých okresech

Okres Domažlice

Regionální funkce zajišťuje Okresní středisko knihovnických služeb (OSKS) 

v Domažlicích a Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích. 

Okresní středisko knihovnických služeb má podmínky zejména k budování 

výměnných  fondů,  jejich  cirkulaci  a  rozvozu  obsluhovaným  knihovnám  

a zajišťovalo vytipované obligatorní regionální funkce.

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice má možnost zajišťovat  ty 

regionální funkce, které nevykonávalo OSKS. 

Okres Klatovy

Klatovský region byl  rozčleněn na menší  oblasti  a  v každé z nich působí 

pověřená  knihovna,  která  zajišťuje  regionální  funkce  svého  obvodu. 

K výkonu regionálních funkcí se hlásí městské knihovny v Horažďovicích,  

v Klatovech a v Sušici.

Okres Plzeň-jih

Situace v tomto  okresu je  následující:  zájem o výkon  regionálních funkcí 

mají  městské  knihovny  v Blovicích,  v  Dobřanech,  v  Nepomuku  

a  v Přešticích.  Problém byl  se  zajištěním  regionálních  funkcí  ve  Starém 

Plzenci, tamní knihovna z vlastní iniciativy usilovala o včlenění do obvodu 

Plzeň-město.

Okres Plzeň-město

V tomto  okrese  má  sídlo  krajská  knihovna,  která  zajišťuje  a  koordinuje 

regionální  funkce  v celém  Plzeňském  kraji  a  úzce  spolupracuje 

s pověřenými knihovnami v regionu.
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V souvislosti  s řešením začlenění  knihovny ve  Starém Plzenci  (viz  výše), 

případně dalších, se také do budoucna počítalo s variantou, že pověřenou 

knihovnou bude Knihovna města Plzně. 

Okres Plzeň-sever

Při přípravě zavádění výkonu regionálních funkcí se vycházelo z možnosti, 

že dosavadní Okresní knihovna Plzeň-sever v Plasích bude převedena pod 

městský  úřad  a  ostatní  profesionální  i  neprofesionální  knihovny  pod  své 

zřizovatele.  V tomto  případě  by  výkon  regionálních  funkcí  zajišťovaly 

městské knihovny Kralovice, Manětín, Nýřany, Plasy a Třemošná.

Na  jednání  22.  7.  2001,  kterého  se  zúčastnil  ředitel  Okresní  knihovny  

Plzeň-sever  v Plasích  Mgr.  Ladislav  Šmídl  a  přednosta  Okresního  úřadu 

Plzeň-sever ing. Jiří Jedlík, bylo dohodnuto, že do konce roku 2002 bude 

zřizovatelem Okresní knihovny Plzeň-sever v Plasích okresní úřad. Z tohoto 

důvodu výkon regionálních funkcí zůstal Okresní knihovně v Plasích. 

Okres Rokycany

Na okrese působí pět profesionálních knihoven (Břasy,  Mirošov, Radnice, 

Strašice, Zbiroh). Jedinou městskou knihovnou v okrese, která se přihlásila 

k výkonu regionálních funkcí, je knihovna v Rokycanech, která také všechny 

tyto funkce převzala.

Okres Tachov

Na okrese působí čtyři profesionální knihovny (Bor, Planá, Stříbro, Tachov). 

Výkon regionálních funkcí zajišťuje, tak jako dosud, MKS Tachov - odbor 

knihovna.

4.4.4 Samostatné knihovny

V jednotlivých okresech kromě veřejných knihoven poskytujících regionální 

služby a knihoven přijímajících tyto služby mohou také existovat knihovny, 

které budou stát mimo takto koncipovaný systém. Mohou to být jak knihovny 

profesionální,  tak  i  neprofesionální,  které  z různých  důvodů  nebudou  mít 
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zájem o  zařazení  do  tohoto  systému.  Předpokládá se,  že  tyto  knihovny, 

pokud budou stát mimo systém regionálních funkcí, budou odkázány pouze 

samy na sebe a v případě finančních prostředků na své zřizovatele.

4.5 Finanční zajištění regionálních funkcí

Výkon regionálních funkcí byl  až doposud hrazen z prostředků okresních 

úřadů, případně tyto funkce nebyly vykonávány vůbec. Ve většině knihoven, 

které v uplynulých letech při decentralizaci přešly z okresních systémů pod 

přímé řízení zřizovatelů, došlo ke snížení počtu pracovníků. Mnohdy ještě 

i při této redukci byly pracovníkům v knihovnách snižovány pracovní úvazky, 

eventuálně  byli  knihovníci  pověřeni  plněním  dalších  úkolů,  které  s prací 

v knihovně nesouvisejí. 

Výkon regionálních funkcí představoval, a pochopitelně představuje, činnosti 

mimo běžný rozsah dosavadních služeb,  které nebylo  možné od r.  2003 

hradit  z  prostředků  okresních  úřadů,  a  proto  byla  k  výkonu  regionálních 

funkcí nutná finanční kompenzace. Nově koncipované služby kladly zvýšené 

požadavky  na  personální  posílení  a  materiálové  zabezpečení  krajské 

knihovny a  pověřených  knihoven.  Budoucí  pověřené knihovny i  SVK PK 

proto  zpracovaly  optimální  výhled  personálního  obsazení  včetně  všech 

nákladů  vynaložených  na  výkon  regionálních  funkcí.  SVK  PK  dále 

propočetla  náklady  nutné  na  zajištění  regionálních  funkcí  v  souladu  

s připravovanými celostátními standardy (viz kap. 2.3.4).

Knihovna Pracovníci - počet

prac. úvazků

Finanční prostředky v Kč Typ

organizacepotřeba dle standardů1)

 Domažlice

MěK BN 

OSKS

                    

        1

        3 2)

    1 670 000   Příspěvková

 Zálohová

 Okres celkem         4   1 670 000 3)

 Klatovy

 Horažďovice

 Sušice

        2

        1,5

        1,5

  1 269 000

     579 000

     668 000 

 Příspěvková

 Zálohová

 Příspěvková
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 Okres celkem         5   2 516 000

 Plzeň-město 

      Krajská knih.

        0,25

        3,5

       87 000

  1 150 000

 Příspěvková

 Příspěvková
 Okres celkem         3,75   1 237 000

 Plzeň-jih

      Blovice

Dobřany

Nepomuk

Přeštice

                    

        1

        1 

        1,5

        1

                779 000

                557 000

                957 000

                601 000

 Příspěvková

 Rozpočtová

 Rozpočtová

 Příspěvková
 Okres celkem         4,5   2 894 000

 Plzeň-sever 4)

Kralovice

Manětín

Třemošná

Nýřany

Plasy

 

        0,25

        0,25

        0,25

        0,25

        3

  1 803 263

 Rozpočtová

 Rozpočtová

 Příspěvková

 Zálohová

 Rozpočtová
 Okres celkem          4            2 026 000 5)

 Rokycany         2             1 781 000  Příspěvková

 Okres celkem         2 1 781 000

 Tachov                  1,5                891 000  Příspěvková

 Okres celkem                  1,5                891 000

 V kraji 

 c e l k e m

             24,75            13 015 000

Pozn.: 1) Uváděné částky jsou pouhým matematickým propočtem, kdy jako základní 
jednotku pro výpočet byla vzata finanční částka kalkulovaná pro 80 obsluhovaných 
knihoven. Při nižším počtu knihoven je základní částka úměrně snížena.
 2) Předpokladem bylo, že v roce 2002 bude část regionálních funkcí zajišťovat 
stávající Okresní středisko knihovnických služeb, které bude od roku 2003 
převedeno pod  Městskou knihovnu B. Němcové Domažlice.

    3) V roce 2002 budou finanční prostředky přiděleny okresním úřadem 
4)  Podle informací z 7/2001 měla regionální funkce v celém okrese Plzeň-sever 
zajišťovat v roce  2002 Okresní knihovna v Plasích.

    5)  V roce 2002 budou regionální funkce hrazeny z rozpočtu okresního úřadu. 

Tabulka č. 4: Požadavky knihoven na zajištění regionálních funkcí od roku 2002.
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4.5.1 Předpoklad finančního zajištění výkonu regionálních funkcí

Pro  finanční  zabezpečení  regionálních  funkcí  v Plzeňském  kraji  byla 

stanovena následující pravidla.

Z prostředků  státu  a  kraje  poskytnutých  na  regionální  funkce  mohly  být 

hrazeny  pouze  služby,  které  jsou  pro  fungování  knihovního  systému 

nezbytné a v souvislosti s jeho koncipováním vzniklé nově.

Jako  základní  hledisko  rozdělení  financí  byl  brán  v potaz  počet 

obsluhovaných knihoven a počty obyvatel okruhu působnosti obsluhovaných 

knihoven.  Pomocným  hlediskem pak  byla  rozloha obsluhovaného  území. 

Celková částka byla dána následujícím způsobem:

- z částky,  která  představovala  55  %  z peněžních  prostředků 

Programu,  se  stanovila  průměrná  částka  na  jednoho  obyvatele 

České  republiky.  Každému  kraji  příslušely  finanční  prostředky, 

které jsou násobkem počtu obyvatel kraje a stanovené průměrné 

částky  na  jednoho  obyvatele39.  Pro  účely  výpočtu  byl  za  počet 

obyvatel kraje považován celkový počet obyvatel kraje, od kterého 

je odečten počet obyvatel krajského města;

- z částky,  která  představovala  45  %  z peněžních  prostředků 

Programu, se stanoví průměrná částka na jednu základní knihovnu 

provozovanou obcí. Každému kraji příslušely finanční prostředky, 

které  jsou násobkem počtu  základních  knihoven  provozovaných 

obcí  v kraji  a  stanovené  průměrné  částky  na  jednu  základní 

knihovnu  provozovanou  obcí40.  Pro  účely  výpočtu  byl  za  počet 

základních knihoven v kraji  považován celkový počet  základních 

knihoven a jejich poboček, od kterého se odečetl počet základních 

knihoven a jejich poboček působících na území krajského města 

s výjimkou  těch,  které  jsou  provozovány  na  území  připojených 

bývalých obcí. 

Podle celostátně platných standardů bylo možno z přidělené státní a/nebo 
39 Pro stanovení počtu obyvatel kraje se použijí  údaje Českého statistického úřadu podle posledního sčítání lidu. 
40 Pro stanovení počtu základních knihoven zřizovaných obcí a jejich poboček se použijí údaje z ročního 
statistického výkazu o knihovně s přihlédnutím k údajům v evidenci knihoven.
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krajské dotace hradit:

• Osobní náklady pracovníků – jsou rovny mandatorním výdajům, které je 

nutno hradit vždy.

• Náklady  na  obligatorní  regionální  funkce –  ve  výši  cca  80  %41 částky 

vzniklé  rozdílem celkové  dotace  a  osobních  nákladů.  Formou účelové 

dotace do rozpočtu pověřených knihoven.

• Náklady na fakultativní  regionální funkce – ve výši  20 % částky vzniklé 

rozdílem  celkové  dotace  po  odečtení  osobních  nákladů.  Formou 

grantového  systému  vedeného  krajskou  knihovnou,  z něhož  budou 

hrazeny projekty předkládané pověřenými knihovnami. Projekty musí být 

hrazeny z prostředků přidělených na regionální  funkce v plné výši,  bez 

finančního podílu žadatele.

4.5.2 Varianty finančního zajištění výkonu regionálních funkcí

V rámci zavedení regionálních funkcí v Plzeňském kraji  Studijní a vědecká 

knihovna  PK  uvažovala  o  několika  variantách  finančního  zajištění  těchto 

funkcí. 

1. Veškeré finanční prostředky předávat přímo pověřeným knihovnám 

prostřednictvím krajského úřadu, a to buď podle uvážení odpovědných 

osob, bez zásahu krajské knihovny, anebo podle doporučení krajské 

knihovny.

2. Veškeré  finanční  prostředky  předávat  prostřednictvím  krajské 

knihovny.

3. Část  finančních  prostředků  na  obligatorní  regionální  funkce 

předávat  přímo  pověřeným  knihovnám  prostřednictvím  krajského 

úřadu,  a  to  podle  uvážení  odpovědných  osob,  bez  zásahu krajské 

knihovny,  

a k tomu část finančních prostředků na doplňkové regionální funkce 

prostřednictvím krajské knihovny na základě projektu zpracovaného 

pověřenou  knihovnou  a  přihlášeného  do  grantového  systému 

zřízeného pro tento účel. Anebo podle doporučení krajské knihovny  

41 Procentuální poměr nešlo v dané chvíli odpovědně stanovit. Předpokládalo se, že v prvním roce zavádění RF, v r. 
2002, k rozdělení nedojde a celá přidělená částka bude rozdělena na osobní náklady, obligatorní funkce a možná 
na zvláštní výdaje, které mohou vzniknout. 
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a k tomu část finančních prostředků na doplňkové regionální funkce 

prostřednictvím krajské knihovny na základě projektu zpracovaného 

pověřenou  knihovnou  a  přihlášeného  do  grantového  systému 

zřízeného pro tento účel.

4. Veškeré finanční prostředky předávat přímo z Ministerstva kultury 

ČR.  Ministerstvo  vydá  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace.  Dotace  se 

poskytne  účelově  podle  §  12  odst.  2  a  §  19  odst.  2  zákona  

č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech,  zálohově,  průběžně 

čtvrtletně, nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí na základě 

návrhu dle § 5 odst. 2 a smlouvy dle § 5 odst. 3. Uvolňování dotací se 

uskuteční v souladu s případnými regulačními opatřeními Ministerstva 

financí ČR.

5. Krajská  knihovna  oznámí  ministerstvu  do  30.  listopadu  roku 

předcházejícího,  v němž  bude  čerpána  dotace,  seznam  knihoven, 

čísla účtů a výši finančních prostředků určených pro knihovny, které 

budou  příjemci  dotace.  Příjemcem  dotace  je  krajská  knihovna  

a pověřené knihovny, se kterými krajská knihovna uzavřela smlouvu 

o přenesení výkonu regionálních funkcí42. Ve smlouvě se konkretizují 

zejména činnosti, na které se dotace poskytuje a jejich rozsah.

Jako  nejvhodnější  se  jevila  varianta,  kdy  jsou  finanční  prostředky 

poskytovány  (předávány)  do  rozpočtu  pověřených  knihoven  na  základě 

doporučení krajské knihovny účelově z rozpočtu kraje prostřednictvím účtu 

jejich  zřizovatele,  ze  které  později  vycházelo  nařízení  vlády,  kterým  se 

stanovily podmínky,  lhůty a výše poskytování dotací na podporu knihoven 

z Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven.

Při krajské knihovně bylo třeba ustavit poradní tým odborníků, např. ředitelů 

pověřených  knihoven,  který  rozhodne  o  zásadních  skutečnostech,  např. 

poměrném  rozdělení  příslušné  částky,  o  udělování  grantů  atp.  Svá 

doporučení předloží krajskému úřadu ke schválení a následnému postoupení 

odsouhlasených  částek  zřizovatelům  knihoven  jako  účelové  dotace.  Tím 

42 Česko, Zákon 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních 
služeb (knihovní zákon), § 11 odst. 3.
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bude  zajištěno  zejména  spravedlivé  a  kvalitní  rozhodnutí  o  příslušných 

finančních částkách na jednotlivé regionální funkce.

Koncipované finanční zajištění regionálních funkcí mělo být určeno na jejich 

faktický výkon, nebraly však v úvahu další nutné náklady. Některé pověřené 

knihovny musely proto počítat s tím, že výkon regionálních funkcí přinese  

do  budoucna  požadavek  na  rozšíření  stávajících  prostor  (např.  

pro  uchovávání  budovaného  výměnného  fondu),  v některých  případech 

spojených  se  stavebními  úpravami.  Také  vybavení  výpočetní  a  další 

technikou  (kopírky  apod.),  bylo  z hlediska  potřeb  mnohdy  nedostatečné. 

Některé  knihovny  od  začátku  upozorňovaly  na  nutnost  posílení  jejich 

počítačové sítě. Další nejasností zůstávalo, zda pověřené knihovny,  které 

neměly vlastní služební automobil, mohly využít pro tyto účely např. vozidlo 

svého zřizovatele,  nebo si  budou muset dopravní  prostředek půjčovat  od 

jiného  subjektu  (za  úplatu,  což  je  zakalkulováno),  či  počítat  s jeho 

zakoupením (které není kalkulováno). Takto vzniklé náklady bylo teoreticky 

možné  hradit  z  prostředků  získaných  knihovnami  od  svých  zřizovatelů,  

z krajských grantů, z grantů programu VISK 3 MK ČR, příp. z grantů jiných 

programů apod. 

Bylo  stanoveno,  že  jakékoliv  další  prostředky  získané individuálně,  např. 

prostředky přímo sdružené v rozpočtech pověřených knihoven jako dotace 

na regionální funkce obsluhovaných knihoven od jejich zřizovatelů a granty 

udělené  obsluhovaným  knihovnám  nebo  pověřené  knihovně,  nebudou 

přerozdělovány a mohou být využity pouze tou pověřenou knihovnou, která 

je získala, a pouze ve prospěch jí obsluhovaných knihoven. 

4.6  Zhodnocení počátků

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje pověřila celkem 11 knihoven 

výkonem  regionálních  funkcí  a  uzavřela  s nimi  smlouvy.  Šlo  se  o  tyto 

knihovny:

 Městská knihovna Blovice;
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 Městská knihovna Dobřany;

 OSKS Domažlice;

 Městská knihovna Horažďovice;

 Městská knihovna Klatovy;

 Městská knihovna Nepomuk;

 Okresní knihovna v Plasích;

 Městská knihovna Přeštice;

 Městská knihovna Rokycany;

 Městská knihovna Sušice;

 MKS Tachov – odbor knihovna.

4.6.1 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Ve Studijní  a vědecké knihovně Plzeňského kraje vzniklo k 1. únoru 2002 

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví (OVOK), které koordinovalo 

činnost  zmíněných  11  knihoven  a  poskytovalo  jim  metodickou  pomoc. 

V počátcích výkon regionálních funkcí v OVOK zajišťovali  dva pracovníci,  

k 1. 6. 2002 však došlo ke zvýšení počtu pracovníků o jeden úvazek.

OVOK za necelý první rok působení poskytl 113 odborných konzultací a byly 

vykonány 32 metodické návštěvy (viz příl. č. 3). Důležitou náplní OVOK bylo 

vzdělávání knihovníků, které bylo zajišťováno vzdělávacím centrem. Konala 

se  zde  školení  ECDL  v rámci  projektu  VISK  2  a  závěrečná  osvědčení  

(viz  příl.  č.  4)  získalo  během  roku  2002  celkem  260  účastníků.  Náplní 

odborných  seminářů  byla  témata  ochrany  osobních  údajů  a  pracovně 

právních  otázek,  využívání  národních  licencí,  zpracování  knihovnické 

statistiky,  prezentace firem (např. firma CEIBA, která se zabývá materiály  

na  ochranu  knihovního  fondu).  Za  účasti  všech  pověřených  knihoven 

proběhly 4 porady, na kterých se řešily především otázky týkající se vlastního 

provádění  regionálních  funkcí.  Pracovníci  se  zúčastňovali  všech 

celorepublikových  porad  a  seminářů  týkajících  se  regionálních  funkcí,  

o kterých pak dále informovali pověřené knihovny.
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Na výkon regionálních funkcí byla Studijní a vědecké knihovně Plzeňského 

kraje z dotace MK ČR na rok 2002 přidělena částka 501 000,-  Kč. Sama 

Studijní  a  vědecká  knihovna  poskytla  na  financování  regionálních  funkcí 

částku  201  136,-  Kč.  Celková  částka  vynaložená  na  výkon  regionálních 

funkcí za rok 2002 činila 702 136,- Kč.

4.6.2 Pověřené knihovny

Městská knihovna Blovice

Městská  knihovna  Blovice  poskytovala  regionální  služby  celkem  pro  

34  místních  knihoven.  Tyto  služby  vykonával  jeden  pracovník  na  plný 

úvazek. Pro knihovny byl uspořádán seminář k novému knihovnímu zákonu 

a prováděcí  směrnici.  V knihovně došlo  během roku k výraznému nárůstu 

akvizice  a  ke  zvýšení  kvality  výměnných  souborů.  Doprava  

po obsluhovaných knihovnách byla zajišťována soukromým autem.

Knihovna z dotace MK ČR obdržela částku 458 000,-  Kč a z větší  části  ji 

použila  především  na  tvorbu,  distribuci  a  rozvoz  výměnných  souborů  pro 

obsluhované knihovny (223 900,- Kč), druhou nejvýraznější položkou, která 

byla hrazena ze státní dotace, byly mzdové náklady, ty činily 163 000,- Kč.

Městská knihovna Dobřany

Tato  knihovna  zajišťovala  výkon  regionálních  funkcí  pro  24  veřejných 

knihoven.  Činnost  byla  hlavně  soustředěna  na  akvizici,  distribuci  a  oběh 

výměnných  souborů.  K zajištění  distribuce  souborů  a  uskutečnění 

metodických návštěv poskytoval zřizovatel zdarma automobil. 

Knihovna  obdržela  státní  dotaci  ve  výši  415  000,-  Kč,  kterou  použila 

především na nákup knihovního fondu ve  výši  194 000,-  Kč a na nákup 

drobného  materiálu  pro  knihovnické  účely.  Knihovna  zakoupila  vybavení 

počítačového pracoviště v ceně 50 000,- Kč a programové vybavení v ceně 

15 000,- Kč. Na mzdy bylo vydáno 111 105,- Kč.
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OSKS Domažlice

V Okresním  středisku  knihovnických  služeb  se  regionálními  funkcemi 

zabývaly  tři  knihovnice  na  plný  úvazek  a  středisko  se  staralo  celkem  

o  75 obsluhovaných  knihoven.  Nákup knih  do výměnných  fondů byl  plně 

hrazen z rozpočtu OSKS. Největším problémem pro vykonávání regionálních 

služeb  v této  lokalitě  byla  absence  automobilu,  z tohoto  důvodu  byly 

obsluhované knihovny v pohraničí v podstatě nedostupné. 

V roce 2002 bylo OSKS financováno z okresního rozpočtu. Dotace MK ČR 

pro tento rok proto nebyla přiznána.

Městská knihovna Horažďovice

Regionální  funkce  v této  knihovně  byly  zajišťovány  od  března  jednou 

pracovnicí  na  šestihodinový  úvazek.  Smlouvy  o  poskytování  regionálních 

funkcí byly uzavřeny se všemi fungujícími knihovnami regionu (celkem 26)  

a  do  všech  těchto  knihoven  bylo  nutno  doplnit  patřičné  legislativní 

dokumenty.  Zajišťování  souborů vůbec nepožadovalo 9 z těchto knihoven. 

Doprava byla zajištěna prostřednictvím služebního auta zřizovatele,  někdy 

také vlastními prostředky.

Knihovna  obdržela  státní  dotaci  ve  výši  285  000,-  Kč.  Tato  částka  byla 

použita  především  na  nákup  knihovního  fondu  a  nákup  knihovnických 

pomůcek  ve  výši  126  844,-  Kč.  Na  mzdové  náklady  bylo  vynaloženo  

97 420,- Kč.

Městská knihovna Klatovy

MěK Klatovy měla v oblasti své působnosti celkem 57 veřejných knihoven. 

Odborná  pomoc  těmto  knihovnám  zahrnovala  především  přípravu 

legislativních  dokumentů  a  přípravy  knihoven  k registraci  na  MK  ČR, 

sestavení  projektů  VISK  3  a  registrace  na  Úřadě  pro  ochranu  osobních 

údajů.  Vzhledem  k použití  dotace  se  během  roku  2002  zvedla  úroveň 

akvizice výměnných souborů.
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Z celkové státní dotace 897 000,- Kč byla na nákup a distribuci knihovních 

souborů a odborných časopisů použita částka 302 983,- Kč. Bylo zakoupeno 

PC a nábytek v hodnotě 118 353,-  Kč. Na zpracování výměnného fondu  

a jeho distribuci byl zakoupen software  LANius – modul „Výměnné soubory“ 

v ceně 15 312,- Kč. Na mzdy byla použita částka ve výši 270 000,- Kč.

Městská knihovna Nepomuk

Na zajišťování výkonu regionálních funkcí pro 39 obsluhovaných knihoven 

byl  určen  jeden  pracovník.  Poradenská  činnost  byla  zaměřena  zejména  

na vedení knihovnické dokumentace a na přípravu legislativních dokumentů 

souvisejících  s registrací  knihoven.  Revize  byly  provedeny  pouze 

v knihovnách,  které  mají  dosud  evidovaný  knihovní  fond  formou  stálého 

souboru  a  zřizovatelé  jej  považují  stále  za  svůj  majetek.  Doprava  byla 

zajišťována automobilem zřizovatele. 

Knihovna obdržela na rok 2002 státní dotaci ve výši 424 000,- Kč. V položce 

Spotřeba materiálu  došlo  ke změně původně plánované částky na nákup 

knihovního  fondu  ve  prospěch  nákupu  DDHM43 na  základě  rozhodnutí  

o rozšíření prostor knihovny s pořízením nových knižních regálů,  počítačů 

s programovým  vybavením  a  potřebným  příslušenstvím  k zajištění  plnění 

regionální  funkce.  Rovněž  z původně  rozpočtované  částky  na  cirkulaci 

výměnného  knihovního  fondu  byly  prostředky  použity  na  nákup  DDHM.  

Na mzdové náklady bylo vynaloženo 113 405,- Kč.

Okresní knihovna v Plasích

Kromě okresní knihovny byly do výkonu regionálních funkcí zapojeny ještě 

další  4  střediskové  knihovny,  které  obsluhovaly  knihovny  ve  svém 

metodickém  obvodu  (Kralovice,  Manětín,  Třemošná  a  Nýřany). 

Obsluhovaných  knihoven  bylo  celkem  91.  Při  výkonu  regionálních  funkcí 

v tomto roce nebyla zajištěna přesná evidence metodických návštěv, počtu 

výměnných souborů, dopravy atd.

43 Tj. dlouhodobý drobný hmotný majetek.
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V roce 2002 byla tato knihovna zřizována Okresním úřadem Plzeň-sever,  

a proto nebyla udělena státní dotace.

Městská knihovna Přeštice

Regionální  funkce  pro  27  obsluhovaných  knihoven  v obvodu  pověřené 

knihovny v Přešticích zajišťoval jeden pracovník.  Kromě tvorby a cirkulace 

výměnných souborů byly regionální služby zaměřeny i na vzdělávací činnost, 

zejména  na  nový  knihovní  zákon,  pořizování  legislativních  dokumentů  a 

zákon na ochranu osobních údajů.

Knihovně byla ze státní dotace přidělena částka 401 000,- Kč, byl zakoupen 

počítač a scanner na revizi knihovního fondu v celkové ceně 54 701,- Kč  

a  dále  software  (program  Office  a  LANius  –  modul  „Statistika“)  

za 27 746,- Kč. Na mzdové náklady bylo vynaloženo 138 514,- Kč. Od obcí 

dostala knihovna příspěvek na výkon regionálních funkcí ve výši 28 165,- Kč 

a ten byl použit na nákup knihovního fondu.

Městská knihovna Rokycany

Výkon regionálních funkcí byl zajišťován úvazkem 1,95 pracovníka, který se 

věnoval  intenzivnímu  nákupu  knihovního  fondu  pro  výměnný  fond, 

zajišťování podepisování smluv s obcemi o regionální pomoci (celkem 80). 

Byly  vypracovány  a  schváleny  patřičné  právní  dokumenty.  Knihovna 

zorganizovala  také  seminář  zaměřený  na  správnou  evidenci  a  registraci 

knihoven.

Knihovně byla přidělena dotace o celkové výši 1 072 000,- Kč. Nejvýraznější 

položkou  byl  nákup  knihovního  fondu  do  výměnných  souborů  ve  výši  

450 000,- Kč a kancelářského materiálu, včetně knižních regálů a dalších 

potřeb.  Druhou  nejvyšší  položkou  byly  mzdové  náklady  a  dále  sociální  

a zdravotní pojištění ve výši 101 000,- Kč.

Městská knihovna Sušice

Regionální  služby  pro  27  obsluhovaných  knihoven  zajišťovala  jedna 

knihovnice. Kromě poskytování výměnných souborů (zhruba 2 – 3x ročně  
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po  cca  50  knihovních  jednotkách)  proběhla  revize  formou  retrokonverze 

souborů. Pro obsluhované knihovny byl zorganizován seminář na seznámení 

se systémem LANius – modul „Výpůjčky“, také byla vypracována potřebná 

legislativa.

Knihovna  dostala  státní  dotaci  ve  výši  441  000,-  Kč  a  z této  částky  byl 

uhrazen nákup knihovního fondu (77 588,- Kč) a nákup nábytku, výpočetní 

techniky,  software  a  dalších  knihovnických  potřeb  v ceně  77  066,-  Kč.  

Na mzdové náklady bylo vynaloženo 156 983,- Kč.

Přehled  poskytnutí  státní  dotace  na  výkon  regionálních  funkcí  Studijní  a 

vědecké knihovně a pověřeným knihovnám je uveden v následující tabulce:

NÁZEV DOTACE V KČ Z TOHO MZDOVÉ
PROSTŘEDKY

MěK Blovice 457 800 220 000

MěK Dobřany 415 470 150 000

MěK Horažďovice 284 569 129 500

MěK Klatovy 896 788 365 000

MěK Nepomuk 423 645 147 000

SVK PK 501 380 336 000

MěK Přeštice 400 749 187 000

MěK Rokycany 1 071 734 400 000

MěK Sušice 440 944 212 000

MKS Tachov 930 921 250 000

CELKEM 5 824 000 2 396 500

Tabulka č. 5: Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí v Plzeňském 
kraji na rok 2002.

Výkon  regionálních  funkcí  v Plzeňském kraji  bohužel  od  začátku  probíhal 

poněkud  rozpačitě.  Částky  určené  na  výkon  regionálních  funkcí  obdržely 

knihovny místo počátku roku až v rozmezí měsíců března až května (některé 

i  později),  což  velmi  komplikovalo  samotný  výkon  regionálních  funkcí 

v pověřených  knihovnách,  které  ze  začátku  roku  jednotlivé  služby 

financovaly ze svých rozpočtů. Dalším závažným problémem bylo personální 

zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách. 
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Plánované přijímání nových pracovníků od 1. 1. 2002 na výkon regionálních 

funkcí, muselo být ve většině případů odloženo až na konec prvního pololetí 

roku 2002. 

Co  se  týče  použití  státní  dotace  MK ČR,  tak  pověřené  knihovny  logicky 

většinou  nejvýraznější  částku  věnovaly  na  nákup  knihovního  fondu  

do výměnných souborů a jejich cirkulaci. Druhou nejvýraznější položkou bylo 

nutné mzdové zajištění.  Knihovny se také snažily v rámci  svých možností 

udržet krok se standardy,  a proto kupovaly PC a odpovídající  knihovnický 

software. Možnost financování nákupu knihovního fondu z prostředků obce 

byla minimální, z celkových obsloužených knihoven dostalo příspěvek pouze 

34  obsluhovaných  knihoven,  a  minimální  tudíž  bylo  i  z toho  vyplývající 

zpracování knihovního fondu.

Pověřené  knihovny  aktivně  organizovaly  školení  pracovníků  knihoven 

zaměřená na seznámení  s regionem a problematikou regionálních  funkcí. 

Dále byly  svolány schůzky starostů obecních úřadů a jejich dobrovolných 

pracovníků,  na  kterých  se  projednaly  úkoly  vyplývající  z nového  systému 

regionálních  činností.  Tím  nejdůležitějším  samozřejmě  byla  povinnost 

registrace knihoven, knihovní zákon a vyhláška 88/2002 Sb.

Jak  je  patrné  z předcházejících  údajů,  v knihovnách  proběhlo  velmi  málo 

revizí  knihovního  fondu  –  pouze  ve  40  z 396  obsluhovaných  knihoven. 

Častější byla např. forma aktualizace a průzkum fondu. Nízký počet akcí byl 

zaznamenán také v oblasti vzdělávání knihovníků a seminářů. Mizivá účast 

vznikla  pravděpodobně  z obav  starších  knihovníků  z počítačové  techniky, 

která byla náplní některých vzdělávacích akcí,  i  ze složité dopravy,  neboť 

vzdělávací  akce  se  konaly  především  v odpoledních  a  podvečerních 

hodinách.

Důležitým mezníkem ve výkonu regionálních funkcí, a to nejen v Plzeňském 

kraji, ale v celé republice, bylo vyplnění prvního statistického výkazu výkonu 

regionálních funkcí zpracovaných pověřenými knihovnami a odevzdaných  

ke 30. 6. 2002. Tento počin s sebou ovšem přinesl mnoho komplikací (např. 
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už jen v oblasti terminologie a tím i následné nejednotnosti ve vykazování)  

a metodická pomoc Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Studijní 

a vědecké knihovny Plzeňského kraje se v tomto období týkala právě této 

problematiky. 

Pověřené knihovny se zajišťování výkonu regionálních funkcí v prvním roce 

jeho fungování zhostily poměrně dobře a objevila se u nich znatelná snaha 

o co nejlepší výkony. Jistým problémem bylo již výše zmíněné financování. 

Kvůli  nedostatku  finančních  prostředků  nebyly  do  praxe  v prvním  roce 

uvedeny  doplňkové  regionální  funkce.  Neuskutečnila  se  ani  myšlenka 

s grantovým systémem k vyrovnávání rozdílů a podmínek v Plzeňském kraji. 

Ovšem vzhledem k okolnostem (tedy, že se jednalo o zkušební rok zavádění 

regionálních funkcí) lze první rok charakterizovat jako uspokojivý.
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5 Výkon regionálních funkcí v dalších letech

Následující  charakteristika  a  hodnocení  výkonu  regionálních  funkcí 

v Plzeňském kraji stručně shrnuje danou problematiku v letech 2003 a 2004, 

kdy byl výkon regionálních funkcí financován ze státního rozpočtu na základě 

Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

5.1 Výkon regionálních funkcí v roce 2003

Rok  2003  je  pro  výkon  regionálních  funkcí  v Plzeňském  kraji  poměrně 

významný.  Zkušenosti  nabyté  z předchozího  roku  značně  ovlivnily  další 

vývoj. Nejisté postavení některých pověřených knihoven bylo ukotveno, byl 

navýšen  počet  pověřených  knihoven,  který  se  ukázal  jako  vyhovující  

a funguje do současnosti. Knihovny si ujasnily své schopnosti a definovaly 

další  fakultativní  regionální  služby,  které  mohou  poskytnout  svým 

obsluhovaným  knihovnám.  Byl  ověřen  systém  rozdělování  finančních 

prostředků. Všechny níže uvedené údaje a zavedené principy byly použity  

i v roce 2004.

5.1.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí

Metodické  oddělení  Studijní  a  vědecké  knihovny  Plzeňského  kraje 

koordinovalo  v roce  2003  regionální  činnost  v celkem  14  smluvně 

zavázaných  knihovnách,  jež  byly  pověřeny  výkonem  regionálních  funkcí  

ve vymezeném obvodu své působnosti. 

V souvislosti se snahou rovnoměrně zajistit regionální služby v celém kraji se 

navýšil  pověřených  knihoven.  Nově  byly  podepsány  smlouvy  s veřejnými 

knihovnami  v Manětíně  a  Kralovicích  (okres  Plzeň-sever)  a  s Knihovnou 

města  Plzně.  V   souvislosti  s převodem  okresních  knihoven  v Plzeňském 

kraji  pod města  zaniklo  OSKS Domažlice  a jeho závazky přešly  na MěK 

Domažlice, stejně jako OK v Plasích, místo níž funguje od roku 2003 MěK 
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v Plasích.  Výkon  regionálních funkcí  v Plzeňském kraji  zajišťovaly  v tomto 

roce tyto pověřené knihovny:

 Městská knihovna Blovice;

 Městská knihovna Dobřany;

 Městská knihovna B. Němcové v Domažlicích;

 Městská knihovna Horažďovice;

 Městská knihovna Klatovy;

 Městská knihovna Kralovice;

 Městská knihovna Manětín;

 Městská knihovna Nepomuk;

 Městská knihovna Plasy;

 Knihovna města Plzně;

 Kulturní zařízení Přeštice-knihovna;

 Městská knihovna Rokycany;

 Městské kulturní středisko Sušice;

 Městské kulturní středisko Tachov-knihovna.

Městská knihovna Blovice

MěK v Blovicích je příspěvkovou organizací a zajišťuje regionální funkce pro 

jednu profesionální a 27 neprofesionálních knihoven. V rámci svého obvodu 

zajišťuje veškeré obligatorní funkce, fakultativní regionální funkci žádnou.

Městská knihovna Dobřany

MěK  v Dobřanech  je  organizační  složkou  obce  a  zajišťuje  obligatorní 

regionální  funkce  celkem pro  24  knihoven,  z toho  pro  2  s profesionálním 

pracovníkem.  Z fakultativních  regionálních  funkcí  zajišťuje  sběr  

a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.

Městská knihovna B. Němcové v Domažlicích

MěK B. Němcové je příspěvkovou organizací města. V regionu této pověřené 

knihovny  pracuje  celkem  8  městských  knihoven  s profesionálními 

pracovníky, z toho 5 městských knihoven má pobočky. Zřizovateli jsou města 

či  obce,  které  také  zabezpečují  jejich  provoz  včetně  poboček.  MěK 
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v Domažlicích obsluhuje 76 neprofesionálních knihoven. MěK v Domažlicích 

zajišťuje všechny obligatorní regionální funkce. Z fakultativních regionálních 

funkcí se pak zabývá:

• ediční a vydavatelskou činností knihovnicko-metodického zaměření;

• pomocí při  pořádání vzdělávacích akcí -  v souvislosti  s touto regionální 

činností je knihovna ochotna poskytovat i potřebné materiály;

• sběrem  a  poskytování  místních  bibliografických  a  faktografických 

informací.

Městská knihovna Horažďovice

MěK  v Horažďovicích  je  organizační  složkou  města.  V  této  oblasti  se 

regionální  funkce  v  posledních  letech  nevykonávaly  ani  nebyl  nakupován 

knihovní  fond pro výměnné soubory.  MěK obsluhuje celkem 24 knihoven, 

z nich  2  jsou  s profesionálními  pracovníky.  MěK  Horažďovice  zajišťuje 

všechny  obligatorní  regionální  funkce,  odbornou  pomoc  při  zavádění  

a  využívání  informačních  technologií,  budování  počítačových  sítí  zatím 

neposkytuje v plném rozsahu. Z fakultativních regionálních funkcí poskytuje 

sběr a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.

Městská knihovna Klatovy

MěK  v Klatovech  je  samostatnou  příspěvkovou  organizací.  Na  základě 

uzavřených dohod o spolupráci  je napojeno na MěK Klatovy 5 knihoven  

s  profesionálními  pracovníky.  Samostatně  pracují  další  3  profesionální 

knihovny.  Pro  tyto  knihovny  a  dalších  43  místních  knihoven  je  klatovská 

knihovna personálním úřadem. Zcela se osamostatnilo  10 knihoven.  MěK 

Klatovy  zajišťuje  všechny  obligatorní  regionální  funkce.  Z funkcí 

fakultativních zajišťuje:

• ediční a vydavatelskou činnost knihovnicko-metodického zaměření;

• pomoc při pořádání vzdělávacích akcí;

• vedení účetnictví při využívání sdružených finančních prostředků;

• sběr a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.

MěK Klatovy vydává každoročně Knihovnický zpravodaj a Přehled o činnosti 
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knihoven  oblasti  Klatovy.  Odborná  pomoc  zejména  při  zavádění  AKS  

a  pořádání  odborných  seminářů,  které  MěK  Klatovy  pořádá,  přesahuje 

hranice pověřené oblasti.

Městská knihovna Kralovice

MěK  Kralovice  je  organizační  složkou  města  a  pověřenou  knihovnou  je  

od  roku  2003.  Zajišťuje  regionální  služby  pro  2  profesionální  a  18 

neprofesionálních  knihoven.  MěK  Kralovice  zajišťuje  všechny  obligatorní 

regionální  funkce,  z fakultativních  regionálních  funkcí  sběr  a  poskytování 

místních bibliografických a faktografických informací.

Městská knihovna Manětín

MěK Manětín je organizační složkou města a pověřenou knihovnou je 

na základě smlouvy o přenesení regionálních funkcí od roku 2003. Zajišťuje 

regionální  funkce  pro  11  neprofesionálních  knihoven.  Zajišťuje  všechny 

obligatorní regionální funkce. Z fakultativních regionálních funkcí zajišťuje:

• pomoc při pořádání vzdělávacích akcí;

• vedení účetnictví při využívání sdružených finančních prostředků;

• výplatu mezd a dohod neprofesionálním knihovníkům (pouze u 3 poboček 

spadajících pod Městský úřad Manětín);

• sběr a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.

Městská knihovna Nepomuk

MěK v Nepomuku je součástí Městského úřadu Nepomuk. Má podepsanou 

smlouvu  se  40  neprofesionálními  knihovnami,  kterým  poskytuje  všechny 

obligatorní regionální funkce a žádnou fakultativní regionální funkci.

Městská knihovna v Plasích

MěK  v Plasích  vznikla  v roce  2003  poté,  co  zanikla  Okresní  knihovna 

v Plasích, a je příspěvkovou organizací. MěK v Plasích zajišťuje služby pro 

své 3 pobočky, 10 profesionálních a 45 neprofesionálních knihoven ve svém 

obvodu.  MěK  v  Plasích  zajišťuje  všechny  obligatorní  regionální  funkce. 

Z fakultativních regionálních funkcí zajišťuje ediční a vydavatelskou činnost 

knihovnicko-metodického zaměření.
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Knihovna města Plzně

Knihovna  města  Plzně  je  příspěvkovou  organizací  města  Plzně.  Kromě 

ústřední  budovy  zajišťuje  činnost  5  velkých  obvodních  knihoven  (Bory, 

Doubravka,  Lochotín,  Skvrňany  a  Slovany),  dále  dvou  samostatných 

knihoven s celotýdenním provozem (Bolevec a Vinice), kulturního zařízení  

M-klub, 12 malých poboček, které lze přirovnat svým provozem k místním 

knihovnám s dobrovolným pracovníkem a bibliobus, který zajišťuje výpůjční 

činnost  v  místech,  kde není  pobočka.  KmP zajišťuje  všechny obligatorní  

a také fakultativní regionální funkce.

Kulturní zařízení Přeštice - knihovna

Knihovna  v Přešticích  má dvě  pobočky ve  Skočicích  a  Zerovicích  a  dále 

zajišťuje  regionální  funkce  pro  23  neprofesionální  knihovny.  Knihovna 

v Přešticích zajišťuje ve svém obvodu všechny obligatorní regionální funkce.

Městská knihovna v Rokycanech

MěK v Rokycanech je příspěvkovou organizací Města Rokycany. V regionu 

pracuje  celkem  49  veřejných  knihoven,  z  toho  7  profesionálních.  MěK  

v Rokycanech zajišťuje všechny obligatorní regionální funkce.

Z fakultativních regionálních funkcí zajišťuje:

• ediční a vydavatelskou činnost knihovnicko-metodického zaměření;

• pomoc při pořádání vzdělávacích akcí;

• sběr a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.

Městské kulturní středisko v Sušici – knihovna

Knihovna  v  Sušici  je  příspěvková  organizace  Města  Sušice  a  obsluhuje 

celkem 27 knihoven v této oblasti, z toho 23 neprofesionálních. Knihovna  

v  Sušici  zajišťuje  všechny  obligatorní  regionální  funkce.  Z fakultativních 

regionálních funkcí zajišťuje:

• ediční a vydavatelskou činnost knihovnicko-metodického zaměření;

• pomoc při pořádání vzdělávacích akcí;

• sběr a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.
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Dále  zajišťuje  katalogizaci  knih  z fondů  obsluhovaných  knihoven  

a zpracovává rozbory a hodnocení pro knihovny a zřizovatele.

Městské kulturní středisko Tachov – odbor knihovna

MKS Tachov je příspěvkovou organizací a je financováno z rozpočtu města 

Tachov.  MKS  Tachov  zajišťuje  regionální  služby  pro  3  profesionální  

a  33  neprofesionálních  knihoven  ve  svém  obvodu.  Knihovna  v  Tachově 

zajišťuje  všechny obligatorní  regionální  funkce kromě odborné pomoci  při 

zavádění nových typů služeb. Z fakultativních regionálních funkcí zajišťuje:

• pomoc při pořádání vzdělávacích akcí;

• vedení účetnictví při využívání sdružených finančních prostředků;

• sběr a poskytování místních bibliografických a faktografických informací.

Název Obsluhované knihovny z toho profesionální

MěK Domažlice 89 8
MěK Klatovy 51 8

MěK Horaždovice 24 2

MěK Sušice 27 5

MěK Blovice 28 1

MěK Dobřany 24 2

MěK Nepomuk 40 -

MěK Přeštice 25 -

KMP 12 -

MěK Plasy 58 10

MěK Kralovice 15 2

MěK Manětín 11 -

MěK Rokycany 49 7

MěK Tachov 36 3

CELKEM 489 48

Tabulka č. 6: Přehled obsluhovaných knihoven v roce 2003.

5.1.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí

Financování  výkonu  regionálních  funkcí  proběhlo  v souladu s pravidly  pro 

poskytování dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven podle 

zákona  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  změně  některých 
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a nařízení vlády č. 288/2002 Sb., 

kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

Ministerstvo  kultury  ČR  oznámilo  v termínu  vyplývajícím  z pravidel  pro 

poskytování dotace na výkon regionálních funkcí předběžnou výši finančních 

prostředků provozovateli krajské knihovny na následující rok. Pro Plzeňský 

kraj byla určena předběžná částka 8 285 000,- Kč (viz příl. č. 5). V rámci této 

částky již bylo navýšení o finanční prostředky, které byly dosud na tento účel 

vynakládány z rozpočtů okresních úřadů.

Při stanovení výše této částky vycházelo Ministerstvo kultury ČR z návrhu 

státního  rozpočtu  na  rok  2003  a  jako  podklad  byly  použity  sumáře 

statistického zjišťování KULT (MK) V12-01 za rok o počtu knihoven ke dni 

31.  12.  2001.  Z celkových  peněžních  prostředků  Programu  ve  výši  

129 000 000,- Kč byla jako výchozí na jednoho obyvatele určena částka  

9,20 Kč,- a na jednu základní knihovnu provozovanou obcí určena částka  

8  600,-  Kč.  V případě  Plzeňského  kraje  se  jedná  o  387  299  obyvatel  

a 549 základních knihoven.

SVK PK pak na základě proporcionálního výpočtu (viz kap. 4.5.1) rozdělila 

finanční prostředky na jednotlivé pověřené knihovny. Tento návrh rozdělení 

finančních prostředků (viz příl. č. 10) byl součástí žádosti o poskytnutí dotace 

na  výkon  regionálních  funkcí  na  rok  2003,  kterou  SVK  PK  podala  

i za provozovatele pověřených knihoven v kraji, do konce listopadu 2002.

Ministerstvo  kultury  ČR  předběžnou  celkovou  částku  i  návrh  rozdělení 

finančních  prostředků  jednotlivým  pověřeným  knihovnám  schválilo  

a na začátku roku 2003 vydalo podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., 

rozhodnutí o poskytnutí dotace jednotlivým příjemcům. 

Odsouhlasená finanční částka byla poukázána na bankovní konto zřizovatele 

Studijní  a vědecké knihovny PK, která tuto částku rozdělila podle již výše 

zmíněného klíče následujícím způsobem:
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ORGANIZACE BĚŽNÉ NÁKLADY Z TOHO MZDOVÉ

MěK Domažlice 1 325 000 625 000
MěK Klatovy 864 000 270 000

MěK Horaždovice 280 000 107 000

MěK Sušice 375 000 201 000

MěK Blovice 378 000 162 000

MěK Dobřany 417 000 150 000

MěK Nepomuk 395 000 146 000

MěK Přeštice 435 000 156 000

KMP 274 000                         -

SVK PK 651 000 385 850

MěK Plasy 1 289 000 599 000

MěK Kralovice 160 000 15 000

MěK Manětín 114 000 40 000

MěK Rokycany 789 000 350 000

MěK Tachov 539 000 110 000

CELKEM 8 285 000 3 316 850

Tabulka  č.  7:  Rozdělení  finančních  prostředků  na  zajištění  výkonu  regionálních  funkcí 
v Plzeňském kraji na rok 2003. 

Součástí  financování  výkonu  regionálních  funkcí  pochopitelně  bylo  

i závěrečné vyúčtování dotace. Po skončení roku vyhotovili jednotliví příjemci 

dotace (tj. SVK PK a pověřené knihovny) v rámci účetní uzávěrky kompletní 

vyúčtování  projektu,  vyčíslení  veškerých  nákladů  na  projekt  s rozpisem  

na  jednotlivé  nákladové  položky  s vyznačením  těch,  které  byly  hrazeny 

z dotace. To vše na základě pokynů, které obdrželi ke konci rozpočtového 

roku včetně příslušných formulářů.

5.1.3. Hodnocení výkonu regionálních funkcí

Výkonu regionálních funkcí se v roce 2003 věnovalo celkem 21 pracovníků 

v Plzeňském kraji, a to ať již formou plného či částečného pracovního úvazku 

nebo  formou  brigády  (0,1  úvazku  v Kralovicích).  Knihovna  města  Plzně 

dokonce  nevykázala  žádného  pracovníka  na  tuto  činnost,  neboť  veškeré 

mzdové prostředky vymezené na výkon regionálních funkcí hradila ze svého 

mzdového fondu.
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V celém  Plzeňském  kraji  probíhala  pravidelná  poradenská  a  konzultační 

činnost,  zaměřená  především  na  podporu  zajištění  knihovnických  

a  informačních  služeb  v knihovnách.  Bylo  provedeno  1 452  metodických 

návštěv  a  poskytnuto  1 310  konzultací.  Rozsáhlý  informační  servis  byl 

průběžně  poskytován  knihovnám  a  obecním  úřadům  nejen  v podobě 

metodických návštěv, ale též prostřednictvím elektronické pošty, rozesíláním 

metodických materiálů a informací všeho druhu (vedení řádné knihovnické 

dokumentace,  možnosti  využívání  MVS,  vytvoření  podmínek  k připojení 

k internetu,  výpůjční  činnost,  předávání  knihoven  a  zapracování  nových 

pracovníků aj.).

Pověřené  knihovny  spolu  s krajskou  knihovnou  zpracovaly  necelých  

600 statistických  výkazů,  a  to  i  těch knihoven,  které neměly s pověřenou 

knihovnou uzavřenou smlouvu o poskytování regionálních služeb. Statistická 

činnost byla vykazována v papírové i elektronické podobě, zahrnovala sběr 

dat  ze  základních  a  pověřených  knihoven,  jejich  kontrolu,  uložení, 

sumarizaci, analýzu a další vyhodnocení.

Nejvýznamnější  činnost  –  tvorba  výměnných  souborů  byla  již  ve  všech 

pověřených knihovnách zajišťována AKS, zpravidla formou programů LANius 

a Codex. Nákup knih do výměnných souborů hradily knihovny z prostředků 

dotace. Některé knihovny pracovaly též s fondy zakoupenými z prostředků 

obce (Sušice, Rokycany, Kralovice, Manětín, Domažlice, Klatovy) – jednalo 

se  o  nevelké  sumy  financí  sloužící  k zakoupení  knih  přímo  do  vlastního 

fondu  obsluhovaných  knihoven.  Pověřená  knihovna  v Tachově  navíc 

disponovala  roční  částkou  poskytnutou  obecními  úřady  jednotlivých 

obsluhovaných obcí (v přepočtu 16,- Kč na 1 obyvatele obce). Soubory byly 

obměňovány  

na  většině  knihoven  pravidelně,  zpravidla  1x  –  4x  ročně  v závislosti  

na požadavcích knihovnic  a zájmu čtenářů,  na počtech obyvatel  v okruhu 

působnosti  obecní  knihovny  a  pochopitelně  i  na  možnostech  jednotlivých 

pověřených knihoven (bývalé okresní knihovny disponují dostatečně velkým 

výměnným fondem, kdežto např. PK v Sušici  a Horažďovicích si výměnný 

fond  teprve  budují,  a  proto  půjčovaly  knihy  z vlastního  fondu).  Velikost 
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výměnných souborů se vesměs pohybovala od 25 do 100 svazků knih. 

Doprava  výměnných  souborů  byla  zajišťována  služebními  auty,  auty 

poskytovanými  obecními  úřady zdarma nebo za  určitou  úhradu,  vlastními 

dopravními prostředky či vozidly technických služeb, v některých případech 

dokonce taxislužbou. Nejednou si odvoz výměnných souborů museli zajistit 

knihovníci z obsluhovaných knihoven sami.

Další významně saturovanou regionální funkcí v tomto roce bylo vzdělávání. 

Vzdělávací  akce  a  semináře  byly  velmi  různorodé.  Akce  pověřených 

knihoven  byly  zaměřeny  na  možnosti  připojování  knihoven  k internetu,  

na možnosti praktického využití elektronických databází, na otázky týkající se 

evidence  knihoven,  autorského  zákona,  novely  knihovního  zákony,  VKIS, 

možnosti  čerpání  finančních  prostředků  z grantů  VISK  3  apod.  Krajská 

knihovna své vzdělávací aktivity zaměřila na rozsáhlá školení kurzů ECDL 

(v roce 2003 odučila 400 hodin). Nově vzniklé pověřené knihovny (Kralovice, 

Manětín, Knihovna města Plzně) byly seznámeny s významem regionálních 

funkcí a jejich přínosem pro obecní knihovny, s rozpočtem RF, se směrnicí 

na ochranu osobních údajů, revizí knihovního fondu apod. V rámci výkonu 

regionálních funkcí bylo v roce 2003 uskutečněno celkem 59 vzdělávacích 

akcí s celkovou účastí 388 zájemců.

Účast  na  poradách  pro  knihovníky  malých  knihoven  a  na  vzdělávacích 

seminářích  se  lišila  v závislosti  na  jednotlivých  regionech.  V odlehlejších 

obvodech  (Sušice,  Horažďovice,  Tachov)  bývá  problém  s celkovou 

dostupností  a  dopravní  obslužností  knihoven.  Většina  dobrovolných 

knihovníků je vázána svým trvalým zaměstnáním a účast na těchto akcích je 

podmíněna jejich volným časem a vlastními náklady. 

Oproti roku 2002 probíhala revize a aktualizace knihovních fondů plynule ve 

všech  knihovnách.  Pověřené knihovny poskytovaly  informace ke  způsobu 

provádění  revizí  a  zajišťovaly  odbornou  pomoc  při  této  činnosti.  Mimoto 

probíhala  běžná  kontrola  periodicky  přímo  při  obměňování  výměnných 

souborů. Za celý rok 2003 byla revize uskutečněna v 59 knihovnách a počet 

revidovaných KJ činil necelých 200 000 KJ.
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Z výše uvedeného je evidentní, že pověřené knihovny udělaly v roce 2003 

opravdu velký kus práce. Regionální funkce byly u obsluhovaných knihoven 

a jejich zřizovatelů velmi  kladně hodnoceny.  Rozvoj  malých knihoven, pro 

které systém regionálních funkcí v podstatě vznikl, je takřka hmatatelný. Rok 

2003  byl  prvním  rokem,  kdy  systém  regionálních  funkcí  běžel  naplno  

a dokázal tak, že nastavený systém – počty pověřených knihoven, jednotlivé 

parametry výkonů, forma rozdělování dotací – byl nastavený správně.

Během roku byla Plzeňskému kraji navýšena dotace na výkon regionálních 

funkcí o 18 000,- Kč, které byly určeny pro SVK PK a sloužily na úhradu 

předplatného časopisu Čtenář na rok 2004 pro obsluhované knihovny v kraji. 

Dále  byla  ve  čtvrtém  čtvrtletí  navýšena  dotace  Městskému  kulturnímu 

středisku v Tachově – odbor knihovna o 70 000,- Kč, které knihovna získala 

na  výkon  regionálních  funkcí.  I  přes  tyto  pozitivní  zprávy,  a  přes  snahu 

knihoven  hospodárně  využít  dotaci  a  udržovat  provozní  náklady  na  co 

nejnižší úrovni, celkové náklady na výkon regionálních funkcí v Plzeňském 

kraji  přesáhly  přidělenou  dotaci  o  445 265,-  Kč,  která  byla  hrazena 

z rozpočtu měst (v případě MěK Manětín a MěK Plasy) a z rozpočtu knihovny 

(v případě SVK PK). Z toho jasně vyplývá, že i přes vysokou částku (celkem 

8 373 000,- Kč), kterou Plzeňský kraj na výkon regionálních funkcí získal, byl 

celorepublikový  systém  financování  regionálních  funkcí  finančně 

podhodnocen. 

5.2 Výkon regionálních funkcí v roce 2004

Výkon  regionálních  funkcí  v roce  2004  plynule  navázal  na  předchozí, 

poměrně  úspěšný  rok.  I  v tomto  roce  se  výkon  RF řídil  podle  Programu 

podpory  a  zajištění  výkonu  regionálních  funkcí  knihoven  a  přijatých 

standardů.
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5.2.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí

V roce 2004 neproběhly v Plzeňském kraji  žádné změny týkající  se počtu 

pověřených knihoven. Metodické oddělení SVK PK koordinovalo činnost 14 

smluvně zavázaných  knihoven,  jež vykonávaly  regionální  služby ve  svém 

obvodu  působnosti.  Pověřené  knihovny  uzavřely  smlouvy  s celkem  486 

obsluhovanými knihovnami.

Název Obsluhované knihovny z toho profesionální

MěK Domažlice 85 8
Měk Klatovy 49 8

Měk Horaždovice 24 2

Měk Sušice 27 5

Měk Blovice 30 1

Měk Dobřany 23 2

Měk Nepomuk 39 -

Měk Přeštice 25 -

KMP 13 -

Měk Plasy 55 10
Měk Kralovice 18 2

Měk Manětín 10 -

Měk Rokycany 52 7

Měk Tachov 36 3

CELKEM 486 48

Tabulka č. 8: Přehled obsluhovaných knihoven v roce 2004.

5.2.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí

Postup při získání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí na rok 

2004 proběhl  stejným  způsobem jako v roce  2003.  Plzeňský kraj  obdržel 

z Ministerstva kultury ČR na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb.,kterým 

se stanoví pravidla na poskytování dotací na podporu knihoven, dotaci ve 

výši 8 328 000,- Kč. SVK PK tuto částku rozpočetla podle platných pravidel 

v poměru 45 % částky v závislosti na počtu obsluhovaných knihoven a 55 % 

částky dle počtu obyvatel  v obvodech působnosti PK a finanční prostředky 

rozdělila následujícím způsobem:
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ORGANIZACE BĚŽNÉ NÁKLADY Z TOHO MZDOVÉ

MěK Domažlice 1 252 000 693 000
MěK Klatovy 799 000 300 000

MěK Horaždovice 279 000 134 000

MěK Sušice 376 000 221 000

MěK Blovice 400 000 162 000

MěK Dobřany 373 000 111 000

MěK Nepomuk 386 000 155 000

MěK Přeštice 311 000 193 000

KMP 326 000                         -

SVK PK 651 000 386 000

MěK Plasy 1 225 000 642 000

MěK Kralovice 212 000 15 000

MěK Manětín 110 000 44 000

MěK Rokycany 820 000 392 000

MěK Tachov 808 000 250 000

CELKEM 8 328 000 3 698 000

Tabulka č. 9: Rozdělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí 
v Plzeňském kraji na rok 2004.

5.2.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí

Výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji se i v roce 2004 řídil podle cílů 

Programu podpory  a  zajištění  výkonu  regionálních  funkcí  knihoven  

a  přijatých  standardů.  Krajská  knihovna  plnila  a  koordinovala  plnění 

regionálních služeb u pověřených knihoven. 

Konzultační a poradenská činnost se v roce 2004 týkala především podpory 

zajištění knihovnických a informačních služeb v knihovnách. Byla zaměřena 

na průběžné poskytování pokynů k vedení řádné knihovnické dokumentace, 

možností využití MVS, k přípravě projektů k automatizaci knihoven. Probíhala 

jednání s představiteli obce o provádění řádných revizí knihovních jednotek, 

poskytování komplexních informací o Projektu internetizace knihoven a s ním 

souvisejícím  krajském  projektu  SROP.  Poradenské  služby  se  vztahovaly 

k nákupu výměnných fondů, distribuci souborů, zpracování projektů VISK 3, 

zlepšení  umístění  knihovny,  ale  i  např.  zapracování  nového  knihovníka  

do  funkce.  Pověřené  a  krajská  knihovna  rutinně  komunikovaly  se  svými 

104



zřizovateli. Společně se starosty obcí byla provedena celková analýza stavu 

internetizace  v knihovnách  regionu.  Celkem  proběhlo  v roce  2004 

v Plzeňském  kraji  1 570  metodických  návštěv  v 497  obsloužených 

knihovnách a poskytnuto bylo 1 387 konzultací.

Vzdělávací  akce,  semináře  a  porady  byly  opět  velice  rozmanité  

a přizpůsobené místním podmínkám a požadavkům. SVK PK pořádala pro 

potřeby knihoven v kraji  kurzy ECDL, školení  o Souborném katalogu ČR, 

informačních  zdrojích  o  Evropské  unii,  seminář  k problematice  služeb  

a  zpracování  knihovního  fondu.  Knihovníci  v regionu  byly  seznamováni 

s novinkami v oblasti internetizace knihoven, grantů MK ČR. V rámci výkonu 

RF  proběhlo  celkem   74  porad  s 491  účastníkem  a  63  seminářů  

a vzdělávacích akcí s 560 účastníky.  Bohužel  přetrval  problém z loňského 

roku a účast na akcích se lišila v závislosti na velikosti jednotlivých regionů a 

byla  podřízena  dopravním  a  časovým  možnostem  knihovníků 

v obsluhovaných knihovnách.

Oproti loňskému roku některé knihovny již disponují novou verzí AKS Clavius 

(Klatovy,  Blovice,  Domažlice),  která  značně  zrychlila  tvorbu  souborů  

a  komunikaci  s knihovnami.  Roční  přírůstek  do  jednotlivých  výměnných 

souborů činil  přes 20 000 KJ, z dotace bylo pořízeno necelých 14 500 KJ. 

Další  přírůstek  tvořil  nákup  z prostředků  obce,  dary,  a  také  rozsáhlé 

retrospektivní  zpracování  fondu,  které  v roce  2004  probíhalo.  Obměna 

výměnných  souborů  probíhala  ve  všech  knihovnách  dle  požadavků  

ve smlouvách, nejméně však 2x ročně v závislosti na nárocích pracovníků 

knihoven a zájmu uživatelů.  V celém kraji  se často a efektivně využívala  

i  meziknihovní  výpůjční  služba,  která  pokrývala  náročnější  požadavky 

čtenářů  z menších  knihoven.  Stejně  jako  v loňském  roce  je  doprava 

výměnných  souborů  na  místo  zabezpečována  různými,  více  či  méně 

efektivními, způsoby.

Jako  každý  rok  se  pověřené  a  krajská  knihovna  věnovaly  statistickému 

výkaznictví,  které  zahrnuje  celokrajský  sběr  dat,  jejich  kontrolu,  uložení, 

sumarizaci, analýzu a další vyhodnocování jak pro potřeby kraje, tak i NIPOS 
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MK ČR Národní knihovny ČR.

Podle  stanového  plánu  probíhala  v kraji  rovněž  revize  a  aktualizace 

knihovního  fondu.  Týkala  se  cca  50  knihoven  a  zrevidováno  bylo  přes 

250 000 knihovních jednotek. Ve většině případů se jednalo o knihovny, kde 

se po delší době podařilo najít knihovníka a které tak po odmlce opět zahájily 

činnost, což si vyžádalo komplexní přístup k aktualizaci fondu i jeho evidenci. 

Pověřené knihovny také s úspěchem poskytovaly servis výpočetní techniky. 

Jednalo  se  převážně  o  počítače  s přístupem  na  internet  a  automatizaci 

knihovnické činnosti v knihovnických oblastech, které vyžadují kompatibilitu 

v celokrajském měřítku.

Během roku byl SVK PK opět navýšen rozpočet na výkon regionálních funkcí 

o 18 000,- Kč, které byly, jako předešlý rok, určeny k zajištění předplatného 

časopisu Čtenář na rok 2005 pro obsluhované knihovny v kraji. I v roce 2004 

dotovaly  pověřené  a  krajská  knihovna  regionální  funkce  „ze  svého“,  

a  většinou  se  jednalo  o  nemalou  částku,  protože  náklady  na  výkon 

regionálních funkcí přesáhly získanou dotaci o více než 660 000,- Kč. 

Rok  2004  patří,  co  do  funkčnosti  celého  systému,  k nejúspěšnějším. 

Orientace jednotlivých pověřených knihoven v dané problematice a finanční 

prostředky  poskytované  MK  ČR  byly  zárukou  stabilizovaného  systému 

poskytování  regionálních  služeb.  Na  základě  předchozích  zkušeností 

knihovny  rutinně  ovládaly  jednotlivé  regionální  agendy,  stejně  jako 

administrativní  stránku celé  organizace.  Nesporný přínos byl  zaznamenán 

zejména  v oblasti  nákupu  knihovního  fondu  do  výměnných  fondů,  které 

cirkulovaly  mezi  jednotlivými  obsluhovanými  knihovnami,  kterým  tak  byla 

umožněna manipulace s knihovním fondem, který by si za běžných okolností 

nemohly dovolit.

Na  závěr  pro  ilustraci  připojuji  tabulku  s přehledem  finančního  zajištění 

výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji v letech 2002 – 2004.
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Tabulka č. 10: Přehled finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MK ČR v letech 
2002 – 2004.

Knihovna rok 2002 rok 2003 rok 2004

MěK Blovice 458 000 378 000 400 000

MěK Dobřany 415 000 417 000 373 000

MěK Horažďovice 285 000 280 000 279 000

MěK Klatovy 897 000 864 000 799 000

MěK Nepomuk 424 000 395 000 386 000

MěK Přeštice 401 000 435 000 311 000

MěK Rokycany 1 072 000 789 000 820 000

MěK Sušice 441 000 375 000 376 000

MKS Tachov 931 000 539 000 808 000

MěK Plasy 1 289 000 1 225 000

MěK Kralovice 160 000 212 000

MěK Manětín 114 000 110 000

MěKBN Domažlice 1 325 000 1 252 000

KMP 274 000 326 000

SVK PK 501 000 651 000 651 000

CELKEM 5 825 000 8 285 000 8 328 000
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6 Změna finančního zajištění výkonu regionálních 
funkcí

Tato  kapitola  popisuje  stav  regionálních  funkcí  v Plzeňském kraji  v letech 

2005 – 2007. Rok 2005 byl zásadním z hlediska další existence fungování 

výkonu regionálních funkcí v kraji. 

6.1 Výchozí stav

Slibně  rozvinutý  systém  regionálních  funkcí,  který  stál  tolik  úsilí  všechny 

zainteresované  knihovny  Plzeňského  kraje,  byl  na  vrcholu  své  efektivity  

a  úspěšnosti  ohrožen  novelou  zákona  č.  243/2000  Sb.,  o  rozpočtovém 

určení  daní44.  Ta  stanovila,  že  od  roku  2005  nejsou  regionální  funkce 

knihoven  financovány  státem,  ale  jednotlivými  kraji.  Výše  jednotlivých 

krajských  dotací  se  tak  stává  součástí  krajských  rozpočtů,  které  s nimi 

disponují. 

V praxi  to  znamenalo,  že  na  začátku  roku  2005  Ministerstvo  kultury  ČR 

převedlo jednotlivým krajským úřadům do rozpočtu, oproti roku 2004 lehce 

navýšené,  částky  na  výkon  regionálních  funkcí.  Plzeňskému  kraji  byla 

přidělena částka 8 583 000,- Kč. Za zásadní chybu, která následně ovlivnila 

celý  chod  systému  regionálních  funkcí  v Plzeňském kraji,  považuji  to,  že 

Ministerstvo  kultury  ČR  částku  na  výkon  regionálních  funkcí  nepřidělilo 

účelově.  Bylo  zcela  na  politickém  rozhodnutí  jednotlivých  krajů,  jak 

s finančními prostředky naloží. Plzeňský kraj se rozhodnutí zhostil po svém. 

Na začátku roku 2005 oznámil, že ve schváleném krajském rozpočtu na rok 

2005 nebyla na výkon regionálních funkcí přidělena žádná částka. 

Po prvotním šoku, který toto oznámení vyvolalo v knihovnické veřejnosti, se 

ředitel SVK PK – garanta výkonu regionálních funkcí v kraji, PhDr. Jaroslav 

Vyčichlo  ujal  vyjednávání  s krajem, konkrétně s Odborem kultury KÚ PK  

44 Česko, Zákon č. 1/2005 ze dne 26. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

108



a s panem radním pro kulturu a památkovou péči  Plzeňského kraje,  Mgr. 

Martinem Baxou. Počátečná neúspěšná jednání donutila SVK PK rozeslat 

informativní dopis všem ředitelům a vedoucím pověřených knihoven a jejich 

zřizovatelům.  Smlouvy  uzavřené  mezi  pověřenými  a  krajskou  knihovnou 

opravňovaly  v případě  nesplnění  dohodnutých  podmínek  od  smlouvy 

odstoupit.  Tato situace právě nastala a bylo nutné apelovat na zřizovatele 

pověřených knihoven, aby setrvali na původních ujednáních a aby knihovny 

nadále  poskytovaly,  byť  v omezené  míře,  služby,  které  jsou  předmětem 

regionálních  funkcí.  Naštěstí  si  byli  zřizovatelé  vědomi  pracnosti  

a  dlouhodobé  a  finanční  náročnosti  konstituování  celého  systému 

regionálních  funkcí  a  také  případného  dopadu  svého  jednání  v  daném 

regionu,  že  nikdo  nevypověděl  smlouvu  o  výkonu  regionálních  funkcí  

s SVK PK. 

Odmítavý postoj  krajského úřadu k financování výkonu regionálních funkcí 

v Plzeňském  kraji  možná  změnil  dopis  ministra  kultury  P.  Dostála 

hejtmanům, kde je vyzýval, aby realizaci výkonu regionálních funkcí ve svých 

krajích  podporovali  a  zároveň  doporučil  jako  pomůcku  Metodický  pokyn  

MK ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci  

na území České republiky. Důležité je, že vyčerpávající jednání s krajským 

úřadem  nakonec  vynesla  své  ovoce  a  Rada  Plzeňského  kraje  schválila 

poskytnutí finanční částky ve výši 6 000 000,- Kč na výkon RF usnesením ze 

dne 8. 3. 2005, Zastupitelstvo částku schválilo 12. 4. 2005. Lze si jednoduše 

spočítat, že kraj na výkon regionálních funkcí uvolnil o 2,5 milionu méně, než 

kolik mu bylo Ministerstvem kultury převedeno do rozpočtu.

Na  tuto  legislativní  změnu  pochopitelně  navázala  i  novela  knihovního 

zákona45 a změna Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla 

poskytování dotací na podporu knihoven.

45 Česko, Zákon č. 1/2005 ze dne 26. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
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6.2 Varianty finančního zajištění výkonu RF

Na  základě  svých  nových  pravomocí  se  kraj  rozhodl  zefektivnit  výkon 

regionálních  funkcí  a  zprůhlednit  finanční  toky  k jednotlivým  pověřeným 

knihovnám. V této souvislosti byla SVK PK pověřena vypracováním analýzy 

současného  stavu  výkonu  regionálních  funkcí,  zejména  analýzou 

nákladových a mzdových položek a návrhem na opatření, která měla vést 

k opětovnému rozběhu celého systému.

Jako podkladový materiál byly pro analýzu použity údaje za rok 2003 (viz. 

kap. 5.1) (hodnocení výkonu regionálních funkcí za rok 2004 ještě nebylo 

zpracováno). Analýza vycházela z počtu jednotlivých pověřených knihoven, 

počtu  obsluhovaných  knihoven,  počtu  úvazků  vykonávajících  RF  v kraji  

a  zejména  využití  finančních  prostředků  na  výkon  regionálních  funkcí 

v pověřených a krajských knihovnách.

Na  základě  údajů  vyplývajících  z analýzy  zpracovalo  metodické  oddělení 

SVK  PK  dvě  základní  varianty  nového  uspořádání  systému  regionálních 

funkcí za účelem snížení  nákladů. Obě níže uvedené varianty,  na žádost 

kraje, vycházely z návrhu nového uspořádání systému RF, který snížil počet 

pověřených  knihoven  a  zachoval  pouze  ty,  které  mají  sídlo  ve  velkých 

městech  na  základě  bývalého  okresního  uspořádání.  Jednalo  by  se  tak  

o  centralizované  knihovny,  které  by  nově  spravovaly  i  dnešní  menší 

pověřené knihovny se všemi jejich obsluhovanými knihovnami. Nově by tak 

vznikly tyto celky:
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    Okres         Pověřená knihovna       Počet knihoven

Klatovy MěK Klatovy

MěK Horažďovice
MěK Sušice

              51

              27
              24

Celkem obsluhovaných knihoven
včetně PK             104

Plzeň-jih MěK Přeštice

MěK Blovice
MěK Dobřany
MěK Nepomuk

              25

              28
              24
              40

Celkem obsluhovaných knihoven
včetně PK             120

Plzeň-sever MěK Plasy

MěK Kralovice
MěK Manětín

              58

              15
              11

Celkem obsluhovaných knihoven
včetně PK               86

Domažlice MěK BN Domažlice               89
Plzeň-město Knihovna města Plzně               12

Rokycany MěK Rokycany               49

Tachov Odbor knihovna Tachov               36

     Celkem             496

Tabulka č. 11: Návrh nového uspořádání pověřených a obsluhovaných knihoven 
v Plzeňském kraji.

Z tabulky  je  jasná  nevyváženost  celého  systému.  Pověřeným  knihovnám 

v Klatovech,  Přešticích  a  Plasích  by  se  počet  knihoven  značně  zvedl, 

zatímco  zbylým  čtyřem  pověřeným  knihovnám  by  zůstal  stejný  počet 

obsluhovaných  knihoven.  Zejména markantní  je  nárůst  u  PK v Přešticích, 

které by se tak navýšil počet obsluhovaných knihoven o necelou stovku. Toto 

krátkozraké řešení také nebralo v úvahu, že paradoxně narostou náklady  

na  personální  zajištění  u  nově  vzniklých  obsluhovaných  celků,  dopravní 

obslužnost celého regionu apod. Další nezodpovězenou otázkou zůstávalo, 

zda  by  knihovny,  které  vykonávají  regionální  služby  dobrovolně,  vůbec 

s takovýmto uspořádáním souhlasily. O legislativním dopadu tohoto návrhu, 

tzn. vypovězením smluv o poskytování regionálních služeb mezi stávajícími 

pověřenými a jejich obsluhovanými knihovnami a podepsání smluv s novými 

pověřenými knihovnami, nemluvě.
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6.2.1 Varianta 1: finanční zajištění redukovaných regionálních činností

Při  provádění  všech základních činností  potřebných k výkonu regionálních 

funkcí  dle  standardů  Ministerstva  kultury  ČR  (viz.  příl.  2)  byl  vypočten 

následující orientační úvazek:

1)  Poradenská a konzultační  činnost,  metodické návštěvy,  plány,  rozbory, 

statistika, servis AKS    1

2) Vzdělávání, semináře a porady 0,4

3) Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

0,4

4) Nákup a zpracování knihovních fondů 0,8

5) Revize a aktualizace knihovních fondů                                    0,2  

Celkem 2,8 úvazku

V kraji  provozuje  činnost  496  evidovaných  knihoven,  za  předpokladu,  že 

jedna 1 pověřená knihovna v průměru obsluhuje 80 knihoven, kraj teoreticky 

obslouží 6,2 pověřené knihovny (496 děleno 80). 

6,2 (pověřená knihovna) x 2,8 (úvazek) 17,36 úvazku

Jen pro zajímavost: v roce 2003 bylo statisticky vykázáno 18 přepočtených 

úvazků, v roce 2004 dokonce 17,7 úvazku.

Osobní náklady

Předpokládané osobní náklady na úvazek 17,36 dle platových tarifů v roce 

2005, platové zařazení tarifní třída 9, 7. stupeň, včetně zákonného sociálního 

pojištění a 15% osobního příplatku 4 466 381,- Kč

Pracovníci  SVK PK  –  2  úvazky,  platové  zařazení  11,  včetně  zákonného 

sociálního pojištění a 15% osobního příplatku                    654     516,- Kč  

Celkem roční osobní náklady na Plzeňský kraj 5 120 897,- Kč

Věcné náklady

Orientační kalkulace na nákup knihovního fondu na 1 pověřenou knihovnu 

vycházela ze standardy doporučeného minimálního ročního přírůstku 1 500 

KJ na 1 pověřenou knihovnu a z průměrné ceny 1 KJ v roce 2003 (171,- Kč).

171  (průměrná  cena  KJ)  x  1 500  (minimální  roční  přírůstek  KJ)  x  6,2 

(pověřené knihovny) 1 590 300,- Kč
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Doprava na 1 obsluhovanou knihovnu navštívenou 2x ročně při orientačních 

nákladech 504,- Kč na jednu cestu    500 000,- Kč

Energie a ostatní nezbytné náklady vypočtené na 6,2 pověřené knihovny

   250     000,- Kč  

Věcné náklady celkem 3 340 300,- Kč

I přes zkrácení jednotlivých činností a ponechání jen těch nezbytně nutných 

potřebných k plnohodnotnému výkonu regionálních funkcí se roční náklady 

na  výkon  regionálních  funkcí  v Plzeňském  kraji  vyšplhají  na  necelých  

7,5 milionu Kč. Což o 1,5 milionu přesahuje částku, kterou kraj na výkon 

regionálních funkcí přidělil na rok 2005.

Návrh vycházel ze standardů určených Metodickým pokynem ČR46, finanční 

nároky na jednotlivé regionální funkce byly spočteny z finančního požadavku 

jednotlivých standardů, pokud byly zjistitelné, nebo byly stanoveny z průměru 

roku 2003.

Tato varianta vycházela z hypotézy, že lze poněkud omezit finanční toky a 

přitom je možné oproti návrhu zachovat stávající počet knihoven pověřených 

knihoven.

6.2.2 Varianta 2: finanční zajištění výkonu RF v rozsahu 2 standardů

Tato  varianta  operuje  s možností,  že  pověřená  knihovna  bude  vykonávat 

pouze dva základní standardy výkonu regionálních funkcí:

1) Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 

0,4

2) Nákup a zpracování knihovních fondů                                     0,8  

Celkem 1,2 úvazku

46
 Ministerstvo kultury, Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich 

koordinaci na území České republiky. 
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V kraji  provozuje  činnost  496  evidovaných  knihoven,  za  předpokladu,  že 

jedna 1 pověřená knihovna v průměru obsluhuje 80 knihoven, kraj teoreticky 

obslouží 6,2 pověřené knihovny (496 děleno 80). 

6,2 (pověřená knihovna) x 1,2 (úvazek) 7,44 úvazku

Osobní náklady

Předpokládané osobní náklady na úvazek 7,44 dle platových tarifů v roce 

2005, platové zařazení tarifní třída 9, 7. stupeň, včetně zákonného sociálního 

pojištění a 15% osobního příplatku 1 914 163,- Kč

Pracovníci  SVK PK  –  1  úvazek,  platové  zařazení  11,  včetně  zákonného 

sociálního pojištění a 15% osobního příplatku                    327 258,- Kč  

Celkem roční osobní náklady na Plzeňský kraj 2 241 421,- Kč

Věcné náklady

Orientační kalkulace na nákup knihovního fondu na 1 pověřenou knihovnu 

vycházela ze standardy doporučeného minimálního ročního přírůstku 1 500 

KJ na 1 pověřenou knihovnu a z průměrné ceny 1 KJ v roce 2003 (171,- Kč).

171  (průměrná  cena  KJ)  x  1 500  (minimální  roční  přírůstek  KJ)  x  6,2 

(pověřené knihovny) 1 590 300,- Kč

Doprava na 1 obsluhovanou knihovnu navštívenou 2x ročně při orientačních 

nákladech 504,- Kč na jednu cestu    500 000,- Kč

Energie a ostatní nezbytné náklady vypočtené na 6,2 pověřené knihovny

   250 000,- Kč

Orientační hodnota sběru a zpracování statistických údajů 1x ročně

   100     000,- Kč  

Věcné náklady celkem 2 440 300,- Kč

Při  této  variantě  se  sice  celkové  roční  náklady  vyšplhaly  na  „pouhé“ 

4 681 721,- Kč, ale je nutno důrazně upozornit, že tato varianta byla pouze 

teoretická a nelze podle ní  zajistit  regionální  služby v rozsahu, jaký uvádí 

Metodický pokyn MK ČR a předpokládá zákon č. 257/2001 Sb.,47 . Pokud by 

47 Česko, Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon). 
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kraj souhlasil s touto variantou, nelze zaručit funkčnost systému regionálních 

funkcí jako celku.

Spolu  s výše  uvedenými  variantami  byla  kraji  objasněna  rizika,  která 

ohrožovala celý pracně budovaný systém. Je evidentní, že omezení dotací 

na výkon regionálních funkcí a z něj vycházející redukce počtu pověřených 

knihoven  by  přinesla  ve  svém  důsledku  celou  řadu  negativních  dopadů 

věcného i ekonomického charakteru, která by ovlivnila efektivnost systému 

ve  srovnání  se stávajícím stavem.  Zanedbatelná není  ani  částka,  kterou  

do výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji v letech 2002 – 2004 vložil 

stát, což činí více než 25 mil. Kč, které by při rozpadu systému přišly zcela 

vniveč.

Pod tíhou těchto argumentů a zejména a díky lobování radního pro kulturu 

a  památkovou  péči  PK  Mgr.  Martina  Baxy,  byla  nakonec  stanovena 

následující  pravidla  financování  výkonu  regionálních  funkcí,  která  byla 

schválena usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1166/05 v listopadu 2005. 

Do té  doby nejistá  budoucnost  regionálních funkcí  v Plzeňském kraji  byla 

konečně vzata krajem na vědomí.

Pravidla částečně vychází z Programu podpory zajištění výkonu regionálních 

funkcí, ovšem Plzeňský kraj trval na několika zásadních úpravách. Aby bylo 

zabráněno  zbytečnému  vynakládání  finančních  prostředků  na  mzdové 

náklady pověřených knihoven z částky určené na výkon regionálních funkcí, 

stanovil kraj v pravidlech strop, který nesmí knihovna porušit. Kraj tak rozhodl 

na  základě  výsledků  analýzy,  ze  které  vyšlo  najevo,  že  v některých 

případech  je  téměř  polovina  finančních  prostředků  použita  na  mzdy 

pracovníkům zajišťujícím chod regionálních funkcí.  Další  změnou bylo,  že 

finanční prostředky nesmí být použity na investici. Kraj také doporučil pořadí, 

na které má knihovna přidělené finanční prostředky vynakládat.
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6.3 Pravidla poskytování finančních prostředků na výkon RF

6.3.1 Úvod

Regionální  funkce  jsou  v praxi  uplatňované  odborné  knihovnické  činnosti 

podle zákona č.  257/ 2001 Sb.,  o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných  knihovnických  a  informačních  služeb  (knihovní  zákon),  v jejichž 

rámci  poskytuje  krajská  knihovna  a  jí  pověřené  knihovny  základním 

knihovnám  v kraji  služby,  které  napomáhají  rozvoji  knihoven  a  jejich 

veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovny  pověřené  výkonem  regionálních  funkcí  jsou  pověřeny  krajskou 

knihovnou  po  dohodě  s jejich  zřizovatelem  ve  smyslu  ustanovení  odst.  

3 § 11 zákona č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných  knihovnických  a  informačních  služeb  (knihovní  zákon),  podle 

předem stanovených kritérií, která je nutno chápat jako standard kompetencí 

pověřené  knihovny  a  musí  být  zárukou,  že  odborné  služby  poskytují  jen 

knihovny s odpovídající mírou odbornosti48.

6.3.2 Postup při financování výkonu regionálních funkcí (RF)

Výkon regionálních  funkcí  v Plzeňském kraji  je  financován podle zákona  

č. 219/2000 Sb., o krajích, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a podle těchto pravidel.

Regionální  funkce  jsou  financovány  z peněžních  prostředků  Plzeňského 

kraje.  Tyto  prostředky  jsou  na  základě  podkladů  zpracovaných  krajskou 

knihovnou  rozděleny  krajem  metodou  proporcionálního  financování,  která 

zohledňuje počet obyvatel a počet základních knihoven zřizovaných obcemi 

v kraji. 

Z celkové částky určené Plzeňským krajem na výkon regionálních funkcí je 

RPK odečtena finanční částka pro krajskou knihovnu, která dle knihovního 

48 Atest pověřené knihovny zpracovaný MK ČR
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zákona koordinuje  výkon  regionálních  funkcí  v Plzeňském kraji  a  veškeré 

další činnosti s tím související. 

Zbylá částka je rozdělena na základě procentuálního klíče tak, že z částky 

představující  55  %  finančních  prostředků  se  stanoví  průměrná  částka 

peněžních  prostředků  na  jednu  obsluhovanou  knihovnu  zřizovanou  obcí. 

Každé pověřené knihovně náleží peněžní prostředky, které jsou násobkem 

počtu  obsluhovaných  knihoven  zřizovaných  obcí  na  území,  na  kterém 

zajišťuje  regionální  funkce,  a  stanovené  průměrné  částky  na  jednu 

obsluhovanou  knihovnu  zřizovanou  obcí  v kraji.  Tato  částka  může  být 

použita  na  celkové  zajištění  osobních  nákladů  pověřené  knihovny,  avšak 

nesmí být překročena.

Z částky  představující  45  %  peněžních  prostředků  se  stanoví  průměrná 

částka na jednoho obyvatele kraje. Každé pověřené knihovně náleží peněžní 

prostředky, které jsou násobkem počtu obyvatel území, na kterém zajišťuje 

regionální funkce, a stanovené průměrné částky na jednoho obyvatele kraje. 

Rozpis částky určené na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji obdrží 

zřizovatelé knihoven po schválení rozpočtu Plzeňského kraje Zastupitelstvem 

Plzeňského kraje.

6.3.3 Podmínky čerpání dotace na výkon RF

Finanční  prostředky  mohou  být  poskytnuty  pouze  krajské  knihovně  nebo 

provozovateli  vybraných  základních  knihoven  pověřených  výkonem 

regionálních funkcí v kraji.

Finanční prostředky jsou poskytovány pověřeným knihovnám prostřednictvím 

rozpočtu  jejich  zřizovatelů  a  do  rozpočtu  krajské  knihovny.  Provozovatel 

pověřené  knihovny  zaúčtuje  příjem  prostředků  na  položku  4122  - 

Neinvestiční  dotace od  krajů  a  výdaje  na  §  3314 -  Činnosti  knihovnické, 

položku  5xxx  -  Běžné  výdaje.  Čerpání  výše  uvedených  prostředků  bude 

vedeno odděleně v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění.
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Finanční prostředky jsou poskytnuty pouze na činnosti, které tvoří předmět 

výkonu regionálních funkcí (viz Metodický pokyn Ministerstva kultury České 

republiky) a preferuje se jejich následné pořadí:

 tvorba a oběh výměnných fondů pro základní knihovny provozované 

obcí;

 poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny;

 vzdělávání  zaměstnanců  základních  knihoven,  pořádání  seminářů  

a porad;

 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven 

provozovaných obcí;

 podpora  při  zpracování  statistiky  o  činnosti  zákl.  knihoven 

provozovaných obcí;

 zajištění  nákupu,  zpracování  a  distribuce  knihovních  fondů, 

pořízených  z prostředků  obce  pro  základní  knihovny  provozované 

obcí;

 servis  informačních  a  komunikačních  technologií  pro  základní 

knihovny provozované obcí;

 po  konzultaci  s krajskou  knihovnou  další  nezbytné  činnosti 

napomáhající  rozvoji  knihoven  a  jejich  veřejných  knihovnických  

a informačních služeb.

Finanční  prostředky  jsou  poskytnuty  jednorázově  a  účelově  na  činnosti 

vymezené  ve  smlouvě  o  přenesení  regionálních  funkcí,  mají  pouze 

neinvestiční  charakter  a  lze  je  použít  k  úhradě  mzdových  nákladů 

pracovníků, kteří regionální funkce vykonávají,  ve výši,  která je dána výše 

uvedeným výpočtem a k úhradě provozních nákladů souvisejících s výkonem 

regionálních funkcí.

Z poskytnutých  finančních  prostředků  nelze  hradit  komerční  projekty, 

pohoštění,  dary,  náklady spojené se zahraničními cestami,  odpisy a další 

náklady, které přímo nesouvisí s výkonem regionálních funkcí.
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Provozovatel knihovny nesmí takto poskytnuté finanční prostředky převádět 

na jiné právnické či fyzické osoby s výjimkou případu, kdy se jedná o přímou 

úhradu  nákladů  spojených  s výkonem  regionálních  funkcí,  na  něž  byly 

poskytnuty.

Knihovnám, které nejsou pověřeny výkonem regionálních funkcí, a přesto je 

budou vykonávat,  nemohou být  finanční prostředky určené pro tento účel 

pověřenými  knihovnami  poskytnuty  formou  příspěvku  či  dotace.Takové 

služby  mohou  být  uskutečněny  pouze  formou  objednávky,  v níž  je 

specifikován typ a rozsah služby a pověřené knihovně následně fakturovány.

Pokud bude provozovatel knihovny při realizaci výkonu regionálních funkcí 

knihoven využívat služeb jiných subjektů (např. při nákupu zařízení, výkonu 

prací,  apod.),  musí  dodržet  veškerá  ustanovení  zákona  č.  40/2004  Sb., 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení platí  

i  v případě,  že  provozovatel  nasmlouvá  výkon  částí  regionálních  funkcí 

s jinou knihovnou.

6.3.4 Sledování,  hodnocení výkonu RF a kontrola čerpání finančních 

prostředků

Efektivnost využívání finančních prostředků a kvalita poskytovaných služeb 

bude sledována pracovníky Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Ve  spolupráci  s pověřenými  knihovnami  zpracuje  Studijní  a  vědecká 

knihovna Plzeňského kraje  1x ročně zprávu o výkonu regionálních funkcí 

v kraji,  která bude zahrnovat  komplexní  hodnocení  poskytovaných  služeb. 

Tuto celoroční výroční zprávu předloží v termínu do 15. března běžného roku 

Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a knihovny pověřené výkonem 

regionálních funkcí vyplní  jedenkrát ročně „Výkaz financování regionálních 

funkcí  knihoven“  a  „Výkaz  výkonu  regionálních  funkcí  knihoven“,  a  to  

do 31. ledna běžného roku (viz příl. 6 + 7). 
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Studijní  a  vědecká  knihovna  Plzeňského  kraje  z těchto  výkazů  zpracuje 

krajský sumář, který bude nedílnou součástí výroční zprávy a do 31. března 

běžného roku jej zveřejní na svých webových stránkách.

Ověřování správnosti použití finančních prostředků u všech příjemců podléhá 

kontrole finančních orgánů kraje. Příjemce souhlasí s tím, že poskytovatel je 

oprávněn provádět kontrolu užití účelové neinvestiční dotace dle příslušných 

ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Pokud příjemce dotace během roku zjistí  důvod, pro který nemůže dotaci 

čerpat  je  povinen  o  tom  ihned  informovat  Plzeňský  kraj  prostřednictvím 

Odboru  kultury  a  památkové  péče  KÚ  PK  a  Oddělení  vzdělávání  

a organizace knihovnictví SVK PK. 

6.3.5 Zúčtování finančních prostředků

Zřizovatel  pověřené  knihovny  odpovídá  za  vyhotovení  kompletního 

vyúčtování  dotace  s vyčíslením  veškerých  vynaložených  nákladů 

rozepsaných  na jednotlivé  nákladové položky,  a  to  do  31. ledna běžného 

roku. Souhrnné vyúčtování čerpání neinvestiční dotace se zasílá Oddělení 

vzdělávání  a  organizace  knihovnictví  SVK  PK.  Oddělení  vzdělávání  a 

organizace knihovnictví SVK PK provede kontrolu správnosti věcného použití 

prostředků  a  zpracuje  krajský  sumář,  který  zašle  spolu  s podklady  

o vyúčtování  dotace jednotlivými  příjemci do 15. března běžného roku na 

adresu:  Krajský úřad Plzeňského kraje,  Odbor  kultury a památkové péče, 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

6.4 Výkon regionálních funkcí v roce 2005

Výkon  regionálních  funkcí  probíhal  v roce  2005  ve  znamení  nejistoty  a 

celkového  snížení  výkonnosti  knihoven  a  celého  systému.  Změna 

financování výkonu regionálních funkcí podstatně ovlivnila samotný způsob 

poskytování  knihovnických  služeb  v jednotlivých  regionech  a  drasticky 
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ponížené finanční prostředky na výkon RF velmi negativně ovlivnily možnosti 

jednotlivých pověřených knihoven poskytovat regionální služby v plné výši  

a rozsahu.

6.4.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí

I  přes  snahy  krajského  úřadu  zredukovat  počet  pověřených  knihoven 

v Plzeňském kraji,  SVK PK uhájila  současný systém jako  nejefektivnější  

a finančně optimální. Stávající smlouvy o výkonu regionálních funkcí musely 

být  vypovězeny a nahrazeny nově koncipovanými  smlouvami  (viz  příl.  8), 

jejichž  nedílnou  součástí  se  staly  i  jmenovité  seznamy  knihoven 

obsluhovaných  v jednotlivých  regionech  působnosti  pověřených  knihoven, 

které se každoročně aktualizují. Stejně tak pověřené knihovny musely uzavřít 

nové  smlouvy  se  svými  obsluhovanými  knihovnami  (viz  příl.  9).  

14  pověřených  knihoven  uzavřelo  v roce  2005  smlouvy  s celkem  490 

obsluhovanými knihovnami.

Název Obsluhované knihovny z toho profesionální

MěK Domažlice 85 8

MěK Klatovy 49 8

MěK Horaždovice 24 2

MěK Sušice 27 5

MěK Blovice 30 1

MěK Dobřany 23 2

MěK Nepomuk 39 -

MěK Přeštice 27 -

KMP 14 -

MěK Plasy 55 10

MěK Kralovice 18 2

MěK Manětín 10 -

MěK Rokycany 54 7

MěK Tachov 35 3

CELKEM 490 48

Tabulka č. 12: Přehled obsluhovaných knihoven v roce 2005.

121



6.4.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí

Na zabezpečení  výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji  byla  v roce 

2005  Krajským  úřadem  PK  poskytnuta  finanční  částka  ve  výši  

6 000 000,-  Kč.  Tato  suma  byla  konečná,  v průběhu  roku  již  nedošlo 

k žádnému navýšení.

Finanční  částka  byla  rozpočtena  a  rozdělena  jednotlivým  pověřeným 

knihovnám podle pokynů odsouhlasených a krajským úřadem schválených 

Pravidel poskytování a čerpání prostředků na výkon RF v Plzeňském kraji. 

Byla  použita  metoda proporcionálního financování,  která zohledňuje počet 

základních knihoven zřizovaných obcemi v kraji a počet obyvatel spadajících 

do  Plzeňského  regionu  v poměru  55  %  a  45  %.  Částka  vypočtená 

z parametrů  základních  knihoven  v kraji  mohla  být  pověřenou  knihovnou 

beze zbytku použita na mzdové náklady související s výkonem RF, ovšem 

nesměla být překročena.

ORGANIZACE BĚŽNÉ NÁKLADY Z TOHO MZDOVÉ

MěK Domažlice 938 000 544 000
MěK Klatovy 587 000 313 500

MěK Horaždovice 219 000 153 500

MěK Sušice 284 000 173 000

MěK Blovice 305 000 192 000

MěK Dobřany 274 000 147 000

MěK Nepomuk 315 000 249 500

MěK Přeštice 254 000 173 000

KMP 231 000 89 000

SVK PK 302 000                          -

MěK Plasy 859 000 352 000

MěK Kralovice 166 000 115 000

MěK Manětín 88 000 64 000

MěK Rokycany 619 000 345 500

MěK Tachov 559 000 224 000

CELKEM 6 000 000 3 135 000

Tabulka č. 13: Rozdělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí 
v Plzeňském kraji na rok 2005.
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6.4.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí

Radikální snížení finančních prostředků a pevně stanovený limit na uhrazení 

mzdových  nákladů  se  razantně  projevil  ve  sníženém  počtu  pracovníků 

vykonávajících  regionální  funkce  v kraji.  Veškerou  činnost  vykonávalo  

16 pracovnic, což je o 5 méně než předchozích letech.

Ve  všech  pověřených  knihovnách  probíhala  pravidelná  poradenská  

a konzultační činnost, týkající se především podpory zajištění knihovnických 

a  informačních  služeb.  Konzultační  činnost  byla  v tomto  roce  zaměřena 

především na poskytování  komplexních  informací  o  Projektu internetizace 

knihoven Ministerstva informatiky ČR a s ním souvisejícím krajském projektu 

Internetizace knihoven financovaná z Evropské unie. Projektům předcházela 

rozsáhlá  spolupráce  se  zřizovateli  knihoven  na  analýze  stavu  připojení 

veřejných  knihoven  k internetu.  Poradenské  služby  se  týkaly  především 

nákupu a zpracování  výměnných i  vlastních fondů,  distribuce jednotlivých 

souborů  apod.  V kraji  proběhlo  za  celý  rok  celkem  1 235  metodických 

návštěv.

Vzdělávací akce a semináře se konaly v závislosti na místních podmínkách a 

požadavcích  ze strany regionálních pracovníků.  Oddělení  OVOK SVK PK 

celý rok aktivně zabezpečovalo výuku kurzů ECDL pro knihovníky v kraji  

a  další  kurzy s odbornou knihovnickou tématikou.  Semináře  v pověřených 

knihovnách  byly  zaměřeny  hlavně  na  práci  s internetem,  AKS  

a elektronickými zdroji informací. Knihovny se zapojily do celostátních akcí 

Týden knihoven,  BMI,  Noc s Andersenem a samy aktivně pořádaly  různé 

soutěže. V rámci výkonu RF proběhlo v kraji celkem 77 akcí s 518 účastníky 

a 58 seminářů a vzdělávacích akcí s 508 účastníky.

Nejznatelnější pokles aktivity byl zaznamenám v rámci tvorby a zpracování 

výměnných  souborů.  I  přes  snahu  pověřených  knihoven  byl  patrný 

nedostatek finančních prostředků na nákup knihovního fondu a ten se odrazil 

v nízkém přírůstku do výměnných fondů. Roční přírůstek činil 14 335 KJ, což 

je  o  bezmála  jak  6 000  KJ  méně  než  v roce  2004.  Počet  dodaných 

výměnných souborů v celokrajském měřítku nepoklesl, byl však z větší části 
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zajišťován  knihami  z vlastních  fondů  pověřených  knihoven  a  z nákupů 

z předešlých let.  Z tohoto důvodu výměnné soubory obsahovaly podstatně 

méně  nových  požadovaných  titulů,  které  mnohdy  nebyly  s to  pokrýt 

požadavky čtenářů.

Pokles byl zaznamenán i v oblasti revize a aktualizace knihovních fondů, a to 

vzhledem k poklesu pracovních sil pověřených knihoven. Celkem se revize 

týkala 44 knihoven.

Drtivá  většina  knihoven  vykázala  v uplynulém  roce  nižší  počet  najetých 

kilometrů v rámci výkonu regionálních funkcí. Obzvláště razantní snížení bylo 

zaznamenáno  u  SVK  PK,  která  tak  musela  omezit  metodické  návštěvy 

knihoven  v kraji  a  u  pověřených  knihoven  v  Domažlicích,  Klatovech, 

Tachově.

Více  než  polovina  pověřených  knihoven  včetně  jejich  zřizovatelů  byla 

z důvodu  zkrácení  dotace  nucena  zvýšenou  měrou  přispět  na  regionální 

činnost z vlastního rozpočtu. Týkalo se to zejména SVK PK a pověřených 

knihoven  v Tachově,  Sušici,  Rokycanech,  Plasích,  Manětíně,  Kralovicích, 

Horažďovicích.  Suma,  kterou  tak  knihovny  investovaly  do  systému 

z vlastních  zdrojů  činila  více  jak  jeden  milion  korun  a  celkové  náklady  

na výkon regionálních funkcí za rok 2005 se vyšplhaly skoro k osmi milionům 

Kč.

Nejhůře  byl  nedostatkem  finančních  prostředků  zasažen  nákup  knih  

do  výměnných  souborů  a  tím  pochopitelně  i  koncový  uživatel  systému – 

obsluhované  knihovny  a  jejich  čtenáři.  Další  významný  pokles  byl  ve 

zmíněné  dopravě,  z čehož  vyplynul  i  nižší  počet  metodických  návštěv, 

konzultací  a  především  počet  revidovaných  knihoven.  Ostatní  parametry 

poskytování regionálních služeb byly udrženy jen za cenu nadstandardního 

profesionálního přístupu pracovníků pověřených knihoven a především na 

úkor finančních prostředků jejich zřizovatele.
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Ke zlepšení situace ani nepřispěl fakt, že vzhledem k vyhrocené situaci na 

začátku roku 2005, byly finanční prostředky jednotlivým knihovnám přiděleny 

až  v květnu  téhož  roku,  což  podstatně  zpomalilo  celý  průběh  výkonu 

regionálních funkcí.

6.5 Výkon regionálních funkcí v roce 2006

Po značně rozjitřeném zásahu kraje do zavedeného systému regionálních 

funkcí se v roce 2006 situace uklidnila a pověřené i obsluhované knihovny se 

pomalu smířily s okleštěnými regionálními službami.

6.5.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí

V roce 2006 koordinovalo odd. OVOK činnost a metodicky řídila 14 smluvně 

zavázaných pověřených knihoven. V kraji bylo podepsáno celkem 489 smluv 

o  poskytování  regionálních  služeb  s profesionálními  i  neprofesionálními 

knihovnami.  Zhruba  polovina  pověřených  knihoven  změnila  na  rok  2006 

počet obsluhovaných knihoven v oblasti své působnosti. Úbytek vykázala PK 

v Blovicích,  v Horažďovicích,  v Klatovech,  v Plasích,  v Přešticích  a 

v Domažlicích.  Nově  uzavřely  smlouvy  s místními  knihovnami  PK 

v Kralovicích, v Domažlicích a v Tachově. 
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Název Obsluhované knihovny z toho profesionální

MěK Domažlice 81 8
MěK Klatovy 45 8

MěK Horaždovice 23 2

MěK Sušice 27 5

MěK Blovice 29 1

MěK Dobřany 23 2

MěK Nepomuk 39 -

MěK Přeštice 26 -

KMP 14 -

MěK Plasy 54 10

MěK Kralovice 19 2

MěK Manětín 10 -

MěK Rokycany 56 7
MěK Tachov 38 3

CELKEM 489 48

Tabulka č. 14: Přehled obsluhovaných knihoven v roce 2006.

6.5.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí

Příjemným překvapením byl lehký nárůst finančních prostředků na rok 2006. 

Kraj na výkon regionálních funkcí přidělil celkem 6 500 000,- Kč, tedy o půl 

milionu  více  než  v loňském  roce.  Tato  částka  sice  výslednou  sumu 

jednotlivých pověřených knihoven nijak zásadně nezměnila, ale v podstatě 

alespoň  odpovídala  roční  valorizaci  mezd.  Každopádně  byla  pověřenými 

knihovnami  kladně  ohodnocena  a  celá  situace  přispěla  k větší  stabilizaci 

systému regionálních funkcí.

Schválená částka byla krajskou knihovnou rozdělena dle platných pravidel 

následujícím způsobem:

ORGANIZACE BĚŽNÉ NÁKLADY Z TOHO MZDOVÉ

MěK Domažlice 1 027 000 600 000
MěK Klatovy 611 000 314 000
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MěK Horaždovice 231 000 160 000

MěK Sušice 309 000 188 000

MěK Blovice 325 000 202 000

MěK Dobřany 298 000 160 000

MěK Nepomuk 343 000 272 000

MěK Přeštice 269 000 181 000

KMP 251 000 98 000

SVK PK 310 000                          -

MěK Plasy 927 000 377 000

MěK Kralovice 187 000 132 000

MěK Manětín 95 000 68 000

MěK Rokycany 688 000 391 000

MěK Tachov 629 000 265 000

CELKEM 6 500 000 3 408 000

Tabulka č. 15: Rozdělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí 
v Plzeňském kraji na rok 2006.

6.5.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí

 Počet  pracovníků,  kteří  v roce 2006 zajišťovali  výkon regionálních funkcí 

v Plzeňském kraji se oproti loňsku nijak zásadně nezměnil.

Celkem proběhlo v kraji 1239 metodických návštěv v 825 knihovnách a bylo 

poskytnuto 1 211 konzultací. Konzultační a poradenská činnost byla v první 

řadě  zaměřena  na  předávání  informací  zainteresovaným  zřizovatelům  

a týkala se projektu SROP Internetizace knihoven v Plzeňském kraji, který 

v roce  2006  úspěšně  pokračoval.  Běžná  další  konzultační  a  poradenská 

činnost  byla  zaměřena  na  průběžné  poskytování  informací,  týkajících  se 

vedení řádné knihovnické agendy,  přípravy projektů a zaškolování nových 

pracovníků  v knihovnách.  Stále  častější  je  poskytování  informací 

prostřednictvím webových stránek knihoven.

Vzdělávací akce a semináře již tradičně patří mezi poskytované standardy. 

Nejinak tomu bylo i v roce 2006, kdy se konalo celkem 78 vzdělávacích akcí, 

kterých se zúčastnilo o necelou stovku více zájemců než v loňském roce. 

Obsah seminářů byl velmi rozmanitý, od stále žádaných kurzů ECDL, přes 

odborné knihovnické semináře až po seznámení s novelami zákonů. 
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Zásadní činností v rámci systému regionálních funkcí v roce 2006 byl nákup 

knihovního fondu,  tvorba výměnných  souborů a jejich cirkulace v regionu. 

Oproti roku 2005 bylo zaznamenáno lehké navýšení přírůstku (cca 200 KJ). 

Nemalou  měrou  na  nákup  opět  přispěli  zřizovatelé  knihoven  (zejména 

v Tachově,  Kralovicích  a  Manětíně).  Lehce  se  také  navýšil  počet 

expedovaných výměnných souborů do malých knihoven. Praxe ukazuje, že 

knihovníci dávají přednost spíše menším souborům, které se lépe kompletují 

a mohou rychleji cirkulovat. 

Revizní práce probíhají v knihovnách většinou průběžně, souběžně s revizní 

činností je prováděna i aktualizace fondů a vyhotovování seznamů vyřazené 

literatury. Revize byla provedena ve 34 knihovnách Plzeňského kraje.

Využití dopravy během roku koresponduje s předešlým rokem. Nezajímavým 

údajem je celkově vykázaných 37 172 km. Velké knihovny většinou využívají 

k rozvozu  souborů  služební  automobily,  menší  knihovny  pak  vozidla 

zřizovatelů  či  soukromá  vozidla  a  v rámci  možností  i  veřejné  dopravní 

prostředky. Roste počet knihovníků z obsluhovaných knihoven, kteří si přímo 

v pověřených  knihovnách  vybírají  výměnné  soubory  a  ve  spolupráci  se 

zřizovatelem  obecní  knihovny  si  zajišťují  vlastní  odvoz,  což  značně  šetří 

finanční prostředky pověřené knihovny.

Bohužel  se  stalo  nemilou  tradicí,  že  zřizovatelé  zejména  pověřených 

knihoven každoročně dotují  výkon regionálních funkcí  ve  svých obvodech 

působnosti. Většinou se jedná o úhradu části provozních nákladů, jako jsou 

energie, servis výpočetní techniky, doprava, údržba a pochopitelně i mzdové 

náklady. Tyto náklady však nejsou v celokrajském měřítku nijak evidovány 

ani  vyčísleny,  a  tak  se  dá  jen  těžko odhadnout,  kolik  opravdu  regionální 

funkce stojí. Prokazatelně však náklady na výkon regionálních funkcí v roce 

2006 převýšily přidělenou finanční částku o více než 1 milion korun, který ze 

svých rozpočtů zaplatila SVK PK a zřizovatelé pověřených knihoven.
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6.6 Výkon regionálních funkcí v roce 2007

Přes  počáteční  komplikace  související  se  změnou  financování  výkonu 

regionálních funkcí, se ukazuje, že systém regionálních funkcí v Plzeňském 

kraji si uhájil své místo na slunci a začíná být krajským úřadem brán vážně. 

Důkazem je navýšení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí  

na rok 2007 o 500 000,-  Kč.  Pochopitelně se celková částka ani  zdaleka 

neblíží  k částce,  kterou  do  rozpočtu  převedl  stát  v roce  2005,  ale  je 

potěšující,  že  se  finanční  prostředky  alespoň  každoročně  zvyšují  spolu 

s náklady na provoz a mzdy.

6.6.1 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí

Počet  knihoven  vykonávajících  regionální  služby  v Plzeňském  kraji  je 

stabilizovaný a předpokládá se, že se v následujících letech nebude měnit. 

Všechny  pověřené  knihovny  mají  k dispozici  kvalitní  automatizované 

systémy, kvalifikované personální zajištění, odpovídající skladové prostory a 

zajištěnou dopravu pro distribuci  výměnných  souborů.  Pověřené knihovny 

mají  na  rok  2007  uzavřenou  smlouvu  s celkem  489  obsluhovanými 

knihovnami.

Název Obsluhované knihovny z toho profesionální

MěK Domažlice 86 8
MěK Klatovy 45 8

MěK Horaždovice 23 2

MěK Sušice 27 5

MěK Blovice 29 1

MěK Dobřany 23 2
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MěK Nepomuk 39 -

MěK Přeštice 26 -

KMP 14 -

MěK Plasy 54 10

MěK Kralovice 19 2

MěK Manětín 10 -

MěK Rokycany 56 7

MěK Tachov 38 3

CELKEM 489 48

Tabulka č. 16: Přehled obsluhovaných knihoven v roce 2007.

6.6.2 Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí

Pro rok 2007 byla Zastupitelstvem PK na výkon regionálních funkcí v kraji 

přidělena částka 7 000 000,-  Kč,  tedy o 500 000,-  Kč více  než v loňském 

roce.  Celkovou  částku  rozdělila  SVK  PK  mezi  pověřené  knihovny 

následujícím způsobem:

ORGANIZACE BĚŽNÉ NÁKLADY Z TOHO MZDOVÉ
MěK Domažlice 1 107 000 646 000

MěK Klatovy 658 000 340 000

MěK Horaždovice 251 000 173 000

MěK Sušice 333 000 203 000

MěK Blovice 350 000 220 000

MěK Dobřany 322 000 173 000

MěK Nepomuk 370 000 293 000

MěK Přeštice 290 000 195 000

KMP 271 000 105 000
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SVK PK 326 000                          -

MěK Plasy 999 000 405 000

MěK Kralovice 202 000 143 000

MěK Manětín 103 000 75 000

MěK Rokycany 741 000 420 000

MěK Tachov 678 000 285 000

CELKEM 7 000 000 3 676 000

Tabulka č. 17: Rozdělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí 
v Plzeňském kraji na rok 2007.

6.6.3 Hodnocení výkonu regionálních funkcí

Veškerá  regionální  činnost  byla  v roce  2007  zabezpečována  cca  16 

metodickými  pracovníky.  Oproti  ostatním  letům  během  roku  neproběhly 

žádné změny v úvazcích, což se pochopitelně pozitivně odrazilo na celkovém 

výkonu regionálních služeb.

V průběhu  roku  byla  pracovníkům  knihoven  i  zaměstnancům  obecních  

a  městských  úřadů  pravidelně  poskytována  poradenská  a  konzultační 

činnost.  Týkala  se  převážně  knihovnické  problematiky  a  internetizace 

knihovnických pracovišť. Konzultace probíhaly v rámci metodických návštěv 

na knihovnách, při osobních návštěvách starostů v pověřených knihovnách 

a  v SVK PK  a  pochopitelně  také  písemnou,  telefonickou  a  elektronickou 

cestou. Cílem metodických návštěv metodického odd. SVK PK v kraji  bylo 

průběžné  zjišťování  množství  a  kvality  poskytovaných  služeb  pověřenými 

knihovnami  vůči  svým  smluvně  vázaným  obsluhovaným  knihovnám  a 

monitorování  stavu  internetizace knihoven v kraji.  Celkem v kraji  proběhlo 

1 202 metodických návštěv a bylo poskytnuto 1 210 konzultací.

Vzdělávací  akce  pověřených  knihoven  byly  z velké  části  určeny  pro 

knihovníky  z malých  knihoven  a  byly  zaměřeny  na  práci  s počítačem  a 

internetem, metodiku práce se čtenářem, pomoc znevýhodněným skupinám 

obyvatelstva, archivaci spisů, tvorbu vlastních webových stránek, apod. Je 

patrné, že vzdělávací aktivity mají širokou základnu a dobrou zpětnou vazbu. 

Pověřené  knihovny  pořádaly  i  početné  akce  určené  široké  veřejnosti 
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(Barokní  jezuitské  Klatovy,  Týden  bavorské  kultury,  Vánoční  zvyky  na 

Rokycansku apod.) Pro knihovníky v kraji SVK PK pořádala kurzy ve svém 

Vzdělávacím centru (kurzy práce s počítačem, kurzy katalogizace a věcného 

zpracování, práce s dětským čtenářem…).

Mírné navýšení oproti loňsku bylo zaznamenáno v nákupu knihovního fondu, 

vyplývající  i  z  vyšší  přidělené  dotace.  Do  malých  knihoven  bylo 

vyexpedováno více než tisíc výměnných souborů, přičemž každý v průměru 

obsahoval  až  70  knihovních  jednotek.  Převážná  část  místních  knihoven 

nedisponuje svým vlastním knihovním fondem a je zcela závislá na obměně 

výměnných souborů. V souborech je zastoupena jak beletrie, tak i naučná 

literatura, časopisy pro všechny věkové kategorie čtenářů, a ve stále větší 

míře i knižní novinky.

Revizních prací se v roce 2007 zúčastnilo celkem 44 knihoven Na revizích se 

aktivně  podílely  knihovnice  z pověřených  knihoven.  Nutnost  provádění 

pravidelných  revizních  prací  odpadá v knihovnách bez stálého knihovního 

fondu, ty jsou obsluhovány výměnnými soubory.

Celý rok krajská a pověřené knihovny spolupracovaly s Odborem informatiky 

KÚ PK  na  projektu  SROP Internetizace  knihoven  Plzeňského  kraje,  díky 

němuž  mohly  knihovny  získat  zdarma  připojení  k vysokorychlostnímu 

internetu a za minimální částku multifunkční počítačovou sestavu. Projekt byl 

zaměřen na knihovny v obcích  nad 200 obyvatel  a  během roku 2007 se 

povedlo připojit a distribuovat celkem 290 počítačových sestav.

Vzájemná  spolupráce  mezi  knihovnami  a  zřizovateli  v kraji  probíhá  velmi 

dobře, situace se velkou měrou stabilizovala, zřizovatelé vycházejí potřebám 

knihoven vstříc,  což se pozitivně odráží na spokojenosti  uživatelů v celém 

Plzeňském regionu.

I  přes  veškerá  úskalí  spojená  s financováním  regionálních  funkcí,  se 

knihovnám podařilo systém regionálních funkcí v kraji udržet a ve srovnání 

s kritickým rokem 2005 i  podstatně upevnit.  Jednotlivé agendy jsou pevně 

132



zakotveny v rámci organizace pověřených knihoven. Zřizovatelé malých obcí 

pomalu přivykají představám, že do knihovny patří internet a bývají stále více 

otevřeni další spolupráci.

Zřejmě  i  krajský  úřad  pochopil  důležitost  a  dosah  systému  regionálních 

funkcí, na rok 2008 opět navýšil přidělenou částku o 500 000,- Kč.

Tabulka č. 18: Přehled finančních prostředků poskytnutých z krajského rozpočtu v letech 
2005 – 2007. Pro srovnání je uveden i rok 2004, který byl financován z rozpočtu MK ČR.

Knihovna rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

MěK Blovice 400 000 305 000 325 000 350 000

MěK Dobřany 373 000 274 000 298 000 322 000

MěK Horažďovice 279 000 219 000 231 000 250 000

MěK Klatovy 799 000 587 000 611 000 658 000

MěK Nepomuk 386 000 315 000 343 000 370 000

MěK Přeštice 311 000 254 000 269 000 290 000

MěK Rokycany 820 000 619 000 688 000 741 000

MěK Sušice 376 000 284 000 309 000 333 000

MKS Tachov 808 000 559 000 629 000 678 000

MěK Plasy 1 225 000 859 000 927 000 999 000

MěK Kralovice 212 000 166 000 187 000 202 000

MěK Manětín 110 000 88 000 95 000 103 000

MěK Domažlice 1 252 000 938 000 1 027 000 1 107 000

KMP 326 000 231 000 251 000 326 000

SVK PK 651 000 302 000 310 000 326 000

CELKEM 8 328 000 6 000 000 6 500 000 7 000 000
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7 Výhledy do budoucna

Základním cílem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje jako garanta 

výkonu  regionálních  funkcí  v kraji  je  do  budoucna  systematicky  zvyšovat 

úroveň a efektivitu regionálních služeb a s nimi souvisejících činností v kraji. 

I přesto, anebo možná paradoxně právě proto, že změnou toků finančních 

prostředků do jednotlivých  krajských systémů RF, se změnily jejich formy 

zajišťování v rámci jednotlivých krajů, se krajské knihovny snaží za každou 

cenu  jednotnost  výkonu  regionálních  funkcí  udržet.  SVK  PK  je  aktivně 

zapojena  do všech  činností  související  s udržováním jednotného  systému 

výkonu RF a jemu se také, v rámci svých možností, snaží podřizovat výkon 

regionálních funkcí v kraji. 

7.1 Regionální funkce

Křest celého systému výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji  v roce 

2005 jednoznačně prokázal,  že  jednotlivé  parametry regionálních  činností 

byly  zvoleny  správně,  a  proto  je  hlavním  cílem  SVK  PK  a  pověřených 

knihoven  v tomto  směru  pokračovat.  Počet  pověřených  knihoven  se 

v příštích letech zřejmě měnit nebude, ovšem případné rozhodnutí pověřené 

knihovny,  resp.  jejího  zřizovatele  pochopitelně  krajská  knihovna  ovlivnit 

nemůže.

7.1.1 Stanovení cílů

Hlavním  cílem,  ze  kterého  celá  filozofie  poskytování  regionálních  služeb 

vyplývá,  je  rozvoj  veřejných  knihovnických  a  informačních  služeb  (dále 

VKIS), který umožní občanům rovný přístup k publikovaným dokumentům  

a dalším informačním zdrojům v jakékoli formě. 

SVK PK a pověřené knihovny považují za důležité se v budoucnu zaměřit 

především na tyto následující dílčí cíle:

1) Kvalitní  a  dostatečné doplňování  knihovní  fondu,  a  to  jak  svého,  tak  
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i výměnných fondů.

2) Celoživotní  vzdělávání  pracovníků  knihoven,  jako  základ  kvalitního 

poskytování VKIS.

3) Kvalitnější a dostupnější VKIS:

a) snaha  o  vyrovnání  rozdílů  a  zlepšování  kvality  VKIS  v rámci 

Plzeňského kraje;

b) zajištění kvalifikované obsluhy při poskytování VKIS;

c) rozšiřování nabídky služeb;

d) uživatelsky komfortnější zpřístupňování fondů a informačních zdrojů;

e) podpora VKIS pro menšiny a znevýhodněné občany.

4) Zavádění  a  rozvoj  ICT  a  dalších  technologií,  zejména  dostupnost 

veřejného internetu.

5) Rozvoj spolupráce knihoven.

7.1.2 Stanovení úkolů

Z výše  uvedených  cílů,  které  si  SVK  PK  a  pověřené  knihovny  v kraji  

do budoucna kladou, vyplývá potřeba vymezit konkrétní úkoly, jejichž pomocí 

se stanovené cíle naplní.

Zcela základním předpokladem k dosažení vymezených cílů je, aby každá 

pověřená knihovna splňovala kritéria pro výběr knihovny pověřené výkonem 

regionálních funkcí. Je na SVK PK, aby pověřené knihovny motivovala k co 

nejvyššímu dosažení jednotlivých atributů kritérií.

Kvalitní a dostatečné doplňování knihovního fondu

Naplnění tohoto cíle bohužel primárně závisí na výši finančních prostředků, 

se  kterými  knihovna disponuje.  Kvalita  se dá ale  do  značné míry ovlivnit 

kooperativním  doplňováním  alespoň  některých  druhů  dokumentů  v rámci 

regionů.  Nezbytná  je  správná  profilace  fondu  zaměřená  zejména  

na regionální literaturu, se zřetelem k různým informačním zdrojům včetně 

elektronických.  Kvalitní  zpracování  knihovního  fondu  knihovny  rutinně 

zabezpečují sdílenou katalogizací. Důležitým úkolem je nákup a zpracování 

knihovního  fondu  pro  obsluhované  knihovny  a  hlavně  tvorba  a  cirkulace 
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výměnných souborů, která je každý rok pečlivě sledována a kterou i samotné 

pověřené knihovny považují za prioritní.

Celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven

Krajská knihovna musí náležitě motivovat pověřené a obsluhované knihovny 

ke vzdělávání. Má za úkol celoročně organizovat kvalitních kurzy a semináře 

týkající se odborné knihovnické problematiky, využít možností grantu VISK 

na výuku kurzu ECDL pro veřejné knihovny v kraji a zajistit těmto kurzům  

a školením vhodnou propagaci např. na webových stránkách knihoven nebo 

na  schůzkách  a  návštěvách  u  pověřených  a  obsluhovaných  knihoven. 

Konkrétní  témata  vzdělávacích  akcí  a  seminářů  pochopitelně  podléhají 

aktuálním požadavkům zájemců, dlouhodobě je však nutno se zaměřit  na 

vzdělávání  knihovníků  malých  obcí,  jmenovitě  na  práci  s internetem  

a  elektronickými  zdroji.  Složitá  dopravní  dostupnost  z okrajových  částí 

regionů  do  SVK  PK  může  být  vyřešená  organizací  kurzů  v jednotlivých 

pověřených, případně bývalých střediskových knihovnách.

Pracovníci  pověřených  knihoven  využijí  nároku  30  hodin  odborného 

vzdělávání  zajištěného  krajskou  knihovnou.  Mají  za  úkol  informovat 

obsluhované  knihovny  o  konání  kurzů  v SVK PK  a  jejich  neprofesionální 

pracovníky  o  nároku  8  hodin  odborného  vzdělávání  zajištěného  krajskou 

knihovnou. 

Zkvalitnění a dostupnost VKIS

Dlouhodobým  cílem  je  zprovoznit  obecní  knihovny  v místech,  kde  jsou 

zřízeny,  ale  ve  skutečnosti  z různých  důvodů  nepracují.  Dostupnost  bude 

zvýšena napojením co největšího počtu knihoven na systém meziknihovních 

služeb,  který v Plzeňském kraji  funguje velmi  dobře.  SVK PK a pověřené 

knihovny intenzivně pracují na připojení co největšího počtu obsluhovaných 

knihoven  k internetu,  aby  jim  tak  zajistily  přístup  k informačním  fondům 

knihoven v kraji. V současné době je v kraji cca 100 knihoven evidovaných 

u  MK  ČR,  které  stále  nejsou  připojeny  k internetu.  Poskytování  VKIS  se 

zkvalitní  zajištěním  kvalifikované  obsluhy  uživatele  a  podílem  na  šíření 

informační  gramotnosti  uživatelské  veřejnosti.  Cílem  těchto  činností  je 

dosáhnout  srovnatelné  úrovně  knihovnických  služeb  v profesionálních  
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a  neprofesionálních  knihovnách  alespoň  co  do  kvality  zprostředkovaných 

informací se schopností referovat o dosažitelnosti služeb speciálních.

Pracovníky  veřejných  knihoven  je  nutno  motivovat  k navštěvování  kurzů  

a školení v SVK PK nebo v  pověřených knihovnách. Každá knihovna musí 

mít  alespoň  jednoho  pracovníka  se  znalostmi  ECDL,  s orientací 

v knihovnických agendách a s jazykovými schopnostmi. Důležitým hlediskem 

je  odpovídající  finanční  ohodnocení,  které  bohužel  přesahuje  rámec 

možností  krajské  a  pověřených  knihoven  v  kraji.  SVK  PK  ovšem  může 

doporučit  zřizovatelům  knihoven  právní  ošetření  způsobu  odměňování 

pracovníků neprofesionálních knihoven. Pracovník obsluhované knihovny by 

měl mít ve své smlouvě dojednáno pracovní zařazení podle katalogu prací49 

určené pro knihovníky (2.3.1 knihovník).

Důležitým  aspektem,  který  již  nyní  ovlivňuje  kvalitní  výkon  regionálních 

funkcí a s ním i dostupnost VKIS v Plzeňském kraji a který zatím není příliš 

zřejmý, je znalost uživatelských potřeb. Knihovny se budou aktivně podílet 

na  zjišťování  uživatelských  potřeb,  a  to  i  z pozic  těch  nejmenších 

obsluhovaných  knihoven.  Na  základě  těchto  šetření  mohou  knihovny 

individuálně  rozšiřovat  své  služby.  Potřebným  požadavkem  je  orientace 

pracovníků knihoven v knihovnických a informačních trendech, které je nutno 

v knihovnách zavádět.

Krajská knihovna a pověřené knihovny musí být připojeny k internetu a musí 

mít své vlastní webové stránky na internetu vystavené. Pokud není v silách 

knihovny  tyto  stránky  vytvořit,  musí  sama  aktivně  hledat  jiné  alternativy 

řešení.  Součástí  webových  stránek  musí  být,  v souladu  s atestem  PK,  

i  elektronický  katalog.  Knihovny  musí  umožnit  uživatelům  vyhledávání 

v národních licenčních databázích, v České národní bibliografii a tyto zdroje 

musí  také  propagovat.  Krajská  a  pověřené  knihovny  musí  být  schopné 

zajistit kvalitní meziknihovní výpůjční služby.

49
 Česko,Vláda, Nařízení vlády č. 496 ze dne 5. srpna 2002, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 

předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
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Pro  obsluhované  knihovny  je  z hlediska  zpřístupňování  fondů  důležité 

zajištění  soustavné  cirkulace  výměnných  souborů  ze  strany  pověřené 

knihovny. 

Krajské  a  pověřené  knihovny  musí  disponovat  bezbariérovým  přístupem 

(správná  šířka  dveří,  bezprahové  vchody)  a  výtahem,  pokud  je  nutný 

k zpřístupnění knihovního fondu. Nepostradatelná je spolupráce se školami, 

spolky, ústavy, které se orientují na menšiny nebo zdravotně postižené.

Zavádění a rozvoj ICT a dalších technologií

Pověřená knihovna musí provozovat automatizovaný knihovní systém, který 

bude  kompatibilní  s automatizovanými  knihovními  systémy  v kraji.  Musí 

poskytovat služby veřejného internetu, mít své webové stránky. Na základě 

sledování  trendů  v informačních  technologiích  a  výpočetní  technice  je 

nezbytné obnovovat ICT a získávat různé informační technologie. SVK PK 

bude  prostřednictvím  pověřených  knihoven  působit  na  zřizovatele  

a provozovatele  knihoven ohledně zajištění výpočetní  techniky a internetu 

v obsluhovaných knihovnách. S tím bude souviset snaha SVK PK zajišťovat 

pracovníkům  veřejných  knihoven  dostatek  školení,  seminářů  a  ostatních 

vzdělávacích aktivit, které by tak permanentně zajišťovaly jejich kvalifikační 

růst. 

Rozvoj spolupráce knihoven

Je  neoddiskutovatelným  faktem,  že  princip  poskytování  VKIS  vychází  

ze spolupráce knihoven. Vzhledem k tlaku, který je stále krajským úřadem 

směřován  k efektivnímu  využití  finančních  prostředků  v rámci  výkonu 

regionálních  funkcí,  je  nutnou  povinností  všech  zúčastněných  knihoven 

v kraji  spolupracovat,  a  to  zejména  v oblasti  poskytování  meziknihovních 

výpůjčních služeb, v koordinaci doplňování knihovního fondu a výměnných 

souborů,  ale  například  i  v oblasti  elektronických  zdrojů,  tj.  budováním 

společných  databází  a  zajištěním  přístupů  do  databází  již  existujících. 

Úkolem  nejbližších  let  je  zavedení  jednotného  automatizovaného 

knihovnického systému ve všech knihovnách zajišťujících výkon regionálních 

funkcí.
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7.2 Financování

Výhledy přímého financování výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji 

jsou pochopitelně okleštěné. Částka půl milionu korun, o kterou krajský úřad 

zatím doposud navyšoval roční dotaci knihovnám, sice zajišťuje, že systém 

regionálních funkcí rozhodně nestagnuje, ale v žádném případě není nikde 

stanoveno, že tak bude činit i v budoucnu. Systém financování je závislý na 

politickém  ovzduší  kraje  a  nutno  říci,  že  celá  knihovnická  obec  s jistými 

obavami očekává příští volby do zastupitelstev.

Bohužel je systém financování výkonu regionálních funkcí nastaven tak, že 

zřizovatelé jsou nuceni finančně participovat. Teď nemám na mysli příspěvky 

na  nákup  knihovního  fondu,  ale  spíše  dotování  provozních  a  mzdových 

nákladů, dopravu. Tento trend by se mohl zvrátit jen výrazným navýšením 

prostředků na výkon regionálních funkcí, což se asi neuskuteční a tak jediné 

snížení těchto nákladů mohou ovlivnit sami knihovníci uvážlivým a efektivním 

využitím svého pracovního času a schopností.

Zcela  zásadním  trendem,  ke  kterému  se  budou  muset  připojit  všechny 

knihovny,  které  chtějí  v budoucnu  plnohodnotně  fungovat,  je  získávání 

prostředků z jiných než krajských a samosprávních zdrojů. Mám konkrétně 

na mysli účast na různých projektech, které nabízí stát (Projekt internetizace 

knihoven, VISK, K21) a které pochopitelně vyžadují práci navíc. Významným 

zdrojem finančních prostředků je Evropská unie a její projekty. SVK PK ve 

spolupráci Odborem informatiky KÚ PK v minulých letech zpracovala projekt, 

na základě kterého 275 malých knihoven obdrželo výpočetní techniku, kterou 

by si jinak z finančních důvodů vůbec nemohlo dovolit. 
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Závěr

Konstatovat  na  závěr,  že  výkon  regionálních  funkcí  v   Plzeňském  kraji 

funguje  automaticky,  by  bylo  velmi  troufalé.  Pravdou  ovšem  je,  že  přes 

rozpačité začátky v roce 2002, kdy jednotlivé pověřené knihovny bojovaly jak 

s regionálními službami, tak s jejich administrací, přes rozvoj v dalších letech 

díky štědrým finančním částkám Ministerstva kultury ČR, až po krizi, která 

srazila  pověřené  knihovny  i  celý  systém  regionálních  funkcí  v Plzeňském 

kraji  na  kolena,  dnes  funguje  v kraji  tým  15  knihoven,  které  s přehledem 

organizují,  zajišťují,  informují  a  k životu  podněcují  necelou  pětistovku 

evidovaných veřejných knihoven.

Jak  již  bylo  řečeno,  smyslem  regionálních  funkcí  je  vyrovnání  rozdílů 

v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb na území ČR 

a  zajištění  dostupnosti  těchto  služeb  všem uživatelům.  V Plzeňském kraji 

pověřené knihovny tento smysl beze zbytku plní. Výrazně se eliminoval počet 

nefunkčních místních knihoven, které sice byly přístupny veřejnosti, ale jejich 

nabídka  neumožňovala  žádné  uspokojení  informačních  potřeb  uživatelů  

(v současnosti je v celém Plzeňském kraji těchto knihoven asi 20). Rozvoj 

ostatních fungujících malých, profesionálních i neprofesionálních, knihoven 

je patrný v celém regionu.

Díky systematické metodické práci krajské knihovny a pověřených knihoven 

mají  zejména  neprofesionální  knihovny  možnost  zapojit  se  do  krajských  

i  celorepublikových  projektů,  které  jim umožní  dosáhnout  na  technologie  

a  vybavení,  které  by  jim  byly  jinak  z důvodů  finanční  náročnosti  zcela 

odepřeny. Velkým úspěchem v rámci Plzeňského kraje je projekt financovaný 

z fondů  EU  a  Ministerstva  informatiky  ČR,  který  poskytl  275  malým 

knihovnám multifunkční počítačovou sestavu a přístup k vysokorychlostnímu 

internetu. Tento projekt by se nikdy neuskutečnil bez profesionální pomoci 

pověřených knihoven.
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Pozitivní dopad regionálních funkcí se ovšem netýká jen malých knihoven. 

Do systému regionálních funkcí v Plzeňském kraji bylo v letech 2002 – 2007 

vloženo ze státního a posléze z krajského rozpočtu bezmála 42 milionů Kč, 

z toho  převážná  většina  byla  rozdělena  přímo  mezi  jednotlivé  pověřené 

knihovny.  Ty je pochopitelně efektivně využily na poskytování regionálních 

služeb,  ale  část  mohly  v souvislosti  s výkonem  regionálních  funkcí  užít 

k modernizaci svých skladových prostor, technologií, AKS. Dalším neméně 

významným  efektem  je  požadované  systematické  zvyšování  odborné 

kvalifikace  a  sledování  nových  trendů  v  oboru  metodickými  pracovníky 

v celém  kraji.  Obojí  se  významně  odráží  v celkové  úrovni  jednotlivých 

knihoven.

Je  třeba  také  zmínit  Plzeňský  kraj,  který  celý  systém regionálních  funkcí 

financuje.  Přes  značnou  počáteční  rozdílnost  názorů  kraje  

a  zainteresovaných  knihoven  na  potřebnost  a  smysluplnost  výkonu 

regionálních  funkcí,  vzal  krajský  úřad  nakonec  na  vědomí,  že  zvednutím 

úrovně krajského knihovnictví, se zvedne kredit i jemu. Původní snaha řídit 

systém regionálních  funkcí  se  časem změnila  v respekt  ke zkušenostem  

a odborné práci knihovníků v kraji.

A na konec jedno důležité zjištění podpořené praxí. I kdyby byl do výkonu 

regionálních  funkcí  věnován  dvojnásobek  finančních  prostředků,  nebyl  by 

tento systém zdaleka tak úspěšný, pokud by se mu knihovníci nevěnovali se 

zájmem a s takovým nasazením, jako například knihovníci v Plzeňském kraji. 

A za to jim patří obdiv.
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Příloha č. 1: Krajský systém knihoven
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Příloha č. 2: Standardy pro výkon regionálních funkcí

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

Název služby Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, 
plány, rozbory

Strategický cíl Podpora zajištění všestranné kvality a rozvoje knihovnických a 
informačních služeb v knihovnách kraje 

Charakteristika činnosti Poskytování odborných konzultací, rad a referencí, včetně 
metodických návštěv, a to ze všech oblastí knihovnické a 
informační činnosti a oblastí souvisejících s poskytováním 
veřejných knihovnických a informačních služeb, provozováním 
knihovny a nezbytných podpůrných činností. Praktická pomoc 
při řešení odborných problémů (především knihovnám 
malých obcí). Zpracovávání projektů, analýz, koncepcí a plánů50

Poskytovatel služby Krajská knihovna, pověřené knihovny
Okruh příjemců Knihovny na území kraje, jejich provozovatelé a zřizovatelé
Periodicita Průběžně, metodická návštěva minimálně 1x ročně v každé 

obsluhované knihovně provozované obcí v kraji
Termíny Dle plánu i aktuální potřeby
Poznámky Jednou z forem poradenské a konzultační služby v rámci výkonu 

regionálních funkcí může být i vydávání zpravodaje (včetně 
příslušných finančních nákladů)

50 Např.:  budování knihovních a informačních fondů, statistiky,  služby uživatelům, zavádění  ICT, 
zpracování projektů předkládaných do výběrových řízení dotačních programů, pomoc při zpracování 
plánů,  rozborů,  koncepcí,  základních  norem  knihovny,  využívání  MS,  souborných  katalogů  a 
elektronických  zdrojů,  pomoc  při  řešení  problematiky  legislativní,  ekonomicko-hospodářské, 
provozní, stavební atd.
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2. Statistika knihovnických činností

Název služby Statistika knihovnických činností
Strategický cíl Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti 

obsluhovaných knihoven v kraji, jejich zpracování, vyhodnocení 
a využívání výsledků

Charakteristika činnosti Metodická i praktická pomoc obsluhovaným knihovnám v kraji 
při zpracování statistických výkazů, sběr dat ze zpravodajských 
jednotek (základních knihoven), kontrola dat a jejich zpracování 
(uložení, sumarizace, analýza a další vyhodnocení), využívání 
výsledků

Poskytovatel služby Krajská knihovna, pověřené knihovny
Okruh příjemců Obsluhované knihovny v kraji, pověřené knihovny, krajská 

knihovna, zřizovatelé uvedených knihoven,
NIPOS, NK ČR, MK

Periodicita 1x ročně výkazy, průběžně využití
Termíny leden, únor, březen zpracování výkazů a sumářů, průběžně 

využití
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3. Vzdělávání knihovníků,semináře, porady

Název služby Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

Strategický cíl Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich 
informovanosti o aktuálním vývoji oboru jako podmínky 
vzájemné spolupráce a koordinace knihoven

Charakteristika činnosti Vzdělávací akce, koordinační porady 
Poskytovatel služby Krajská knihovna, pověřené knihovny
Okruh příjemců Pracovníci knihoven na území kraje
Periodicita 4x ročně porada ředitelů/pracovníků pověřených knihoven 

2x ročně porady knihovníků profesionálních obsluhovaných 
knihoven
Další vzdělávací akce (semináře, školení aj.) zajišťující nabídku 
odborného vzdělávání v rozsahu 30 hodin všem knihovníkům 
profesionálních a v rozsahu 8 hodin všem knihovníkům 
neprofesionálních knihoven v kraji.
Objem vzdělávacích akcí pro pracovníky odborných knihoven 
není specifikován.

Termíny Dle plánu vzdělávání stanoveného krajskou a pověřenou 
knihovnou

Úprava dotace s ohledem 
na počet obyvatel, počet 
obcí a rozlohu regionu

Dosáhnout cílového stavu, kdy každý profesionální pracovník 
v kraji absolvuje 30 hodin a neprofesionální pracovník 
8 hodin odborného vzdělávání ročně bez ohledu na místo 
vzdělávání (KK, PK, NK ČR…)

Jiná měřítka Počet profesionálních a neprofesionálních pracovníků knihoven 
obcí a měst kraje
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4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

Název služby Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace
a distribuce

Strategický cíl Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných 
knihovních fondů a jejich efektivního využití v obsluhovaných 
knihovnách v kraji

Charakteristika činnosti Akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu, 
tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu 
výměnného fondu

Poskytovatel služby Krajská knihovna, pověřené knihovny
Okruh příjemců Obsluhované knihovny, které o tuto službu požádají

Periodicita Minimálně 2x ročně 1 soubor s minimálně 30 svazky
Jiná měřítka Minimální roční přírůstek výměnného fondu 1 500 v l PK 51, 

která obsluhuje 80 knihoven
Termín Průběžně

51 Průměrný přírůstek VF v roce 2001 činil na 1 PK je 1784 k.j.
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5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Název služby Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Strategický cíl Zajištění revize a aktualizace knihovních fondů v obsluhovaných 
knihovnách v kraji podle vyhlášky č. 88/2002 Sb.

Charakteristika činnosti Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných 
knihovnách, tj. při fyzické revizi, obsahové prověrce, 
dohledávkách, opravách, aktualizaci knihovního katalogu a 
dalších evidencí, zpracování protokolů o výsledku revize

Poskytovatel služby Krajská knihovna, pověřené knihovny 
Okruh příjemců Neprofesionální knihovny a knihovny s pracovním úvazkem 

nejvýše 1,0 v kraji
Periodicita 1x za 5 let – na vyžádání 
Termíny Dle plánu, zpracovaného na základě žádostí provozovatelů 

knihoven o revize
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6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků 
provozovatele (obce) a jejich distribuce

Název služby Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených 
z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce

Strategický cíl Zajištění kvalitní akvizice a zpracování knihovních fondů.
Motivace ke zvyšování objemu doplňování knihovních fondů
a/nebo k zajištění finanční spoluúčasti provozovatelů (obcí) při 
tvorbě výměnných knihovních fondů

Charakteristika činnosti Akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu, 
jeho distribuce do knihoven, provádění odpisů

Poskytovatel služby Krajská knihovna, pověřené knihovny
Okruh příjemců Knihovny regionu, které na tuto službu uzavřely smlouvu s 

pověřenou knihovnou
Periodicita Dodávání zpracovaných knihovních fondů pověřenou 

knihovnou minimálně 1x  za čtvrtletí52

Termíny Průběžně
Základní parametry Průměrná Průměrný Úvazek

velikost 
obce (počet obyv.) 

počet zpracovaných 
svazků ročně53

(na 1 knihovnu)54

500 30 0,01
Úprava úvazku s ohledem na 
velikost (počet obyvatel), 
obce, resp. počet 
zpracovaných svazků

Rozhodující je počet zpracovaných svazků. Při zvýšení, resp. 
snížení počtu zpracovaných svazků je nutné přiměřeně zvýšit 
(snížit) velikost úvazku

Jiná měřítka Minimální příspěvek provozovatele (obce) činí 10,- Kč 
na 1 obyvatele

Poznámky Komplexní nákup a zpracování knihovních fondů jsou 
realizovány na základě smluvních vztahů s provozovateli 
(obcemi). Knihovní fondy jsou majetkem provozovatelů (obcí), 
kteří si tuto službu smluvili a poskytli na ni finanční částky.

52 Při větším objemu zpracovaných knih se doporučuje častější distribuce, např. 1x měsíčně

53 Průměrný počet svazků vypočítán: předpokládaná výše finančních prostředků: průměrná cena knihy
 (5000:165 = 30)

54 Při průměrné velikosti okresu 80 knihoven a minim. standardu 30 svazků pro 1 knihovnu (na rok) = 
2400  zpracovaných  svazků  =  0,8  pracovního  úvazku.  Vychází  z dlouhodobého  sledování  praxe 
elektronického  zpracování  dokumentů.  V rámci  úvazku  0,8  se  předpokládá  i  odpisování 
v elektronickém systému zpracování dokumentů.
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7. Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)

Název služby Servis AKS využívaného pro výkon regionálních funkcí
Strategický cíl Zajištění servisních služeb pro obsluhované knihovny kraje,

zvýšení racionalizace jejich služeb
Charakteristika 
činnosti

Zajištění servisních služeb AKS v částech, které jsou využívány 
k plnění regionálních funkcí (katalogizace, revize knihovních fondů a 
automatizované agendy výměnných souborů).
Zaškolení pracovníků při práci s příslušnými moduly.
Roční údržba, případně upgrade

Poskytovatel služby Krajská knihovna, pověřené knihovny
Okruh příjemců Pověřené i obsluhované knihovny na území kraje
Periodicita Průběžně
Termíny Dle plánu a aktuální potřeby 
Jiná měřítka Finanční prostředky lze poskytnout pouze knihovnám používajícím 

AKS, který splňuje knihovnické a technické standardy
Poznámky Provádění základních servisních služeb knihovnického software

je uskutečňováno na základě smluvních vztahů
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Příloha č. 3:  Zápis z metodické návštěvy

Z á p i s

z metodické návštěvy, provedené dne 21. 3. 2003 v Místní knihovně Hejná
Přítomni : p. Zdeňková - knihovnice

p. Staňková - regionální knihovnice
p. Šimonová - ředitelka pověřené knihovny Horažďovice  
p. Petrovičová - metodička SVKPL

Pověřená knihovna : Horažďovice
Zřizovatel : Obec Hejná,  knihovna je organizační  složkou obce,  cca 160 

obyvatel,   obec   přispívala  v  roce  2002  na  nákup  knih  do 
vlastního KF (nakoupeno cca 100 svazků), výkon knihovnické 
funkce  je  prováděn  zdarma  starostkou  obce  při  vlastním 
zaměstnání

Umístění : budova OÚ, vyčleněný prostor sloužící pouze jako knihovna, 
je přímo součástí OÚ, prostory vytápěné elektrickým topením

Druh knihovny : neprofesionální, 
Výpůjční doba : v  době  výkonu  zaměstnání  paní  starostky  obce  ve  dnech 

pondělí - středa      8 - 17 hod.
Legislativa : zřizovací  listina,  knihovní  řád  včetně  výpůjčního  řádu, 

zaevidována, 
Vybavení : zatím  bez  technického  vybavení,  výměnné  fondy  vedeny  v 

počítači obce
Knih. vybavení : vlastní KF o velikosti 376 KJ + výměnné soubory, všeobecné 

druhové  zastoupení,  evidence  čtenářů  a  výpůjček,  půjčování 
klasickým způsobem, knihy umístěny ve skříňkách

Návštěvnost : evidováno  9  čtenářů  -  z  toho 2  děti,  návštěvnost  20/  2002, 
výpůjčky  26 - z toho,  B 19, MN 2, MB 5

Revize : prováděna  průběžně  při  výměně  souborů,  plánovaná  revize 
vlastního fondu 

Spolupráce  s  pověřenou  knihovnou:  v  loňském  roce  poskytnuty  2  výměnné 
soubory  o  velikosti  54  svazků  ,  včetně  novinek,  druhové 
zastoupení dle dohody, převážně beletrie. Pomoc v metodické 
oblasti, informace, individuální konzultace, tvorba legislativy. 
Spolupráce hodnocena velice dobře.
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Příloha č. 4: Osvědčení ECDL
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Příloha č. 5: Rozdělení dotace na Program podpory zajištění výkonu 
regionálních funkcí na rok 2003.

KRAJ ČÁSTKA NAVÝŠENÍ OPROTI R. 2002

Hlavní město Praha 2 785 000 763 000

Středočeský kraj 18 616 000 5 645 000

Jihočeský kraj 11 371 000 3 240 000

Plzeňský kraj 8 285 000 2 461 000

Karlovarský kraj 3 547 000 1 024 000

Ústecký kraj 9 821 000 2 729 000

Liberecký kraj 5 125 000 1 359 000

Královéhradecký 
kraj

8 517 000 2 344 000

Pardubický kraj 7 881 000 2 063 000

Vysočina 9 834 000 3 124 000

Jihomoravský kraj 13 115 000 3 795 000

Olomoucký kraj 9 535 000 3 018 000

Zlínský kraj 8 245 000 2 382 000

Moravskoslezský 
kraj

12 163 000 3 102 000

Kraje celkem 128 840 000 37 049 000
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Příloha č. 6: Formulář výkazu výkonu a financování 
regionálních funkcí knihoven

0 Výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven  
1 Kraj Rok
2 Název knihovny  
3 Počet pracovníků zajišťujících RF  
4 Počet obsluhovaných knihoven  
5 Poradenská a konzultační činnost  
6   počet obsloužených knihoven  
7   počet poskytnutých konzultací  
8   počet metodických návštěv  

9
Statistika knihovnických činností KULT(MK)  V 12- 
01  

10   počet obsloužených knihoven  
11   počet zpracovaných statistických výkazů  
12 Vzdělávání knihovníků, semináře  
13   počet obsloužených knihoven  
14   počet vzdělávacích akcí v rámci RF  
15   počet účastníků akcí pořádaných v rámci RF  
16   počet vyučovacích hodin organizovaných v rámci RF  
17 Porady  
18   počet obsloužených knihoven  
19   počet akcí  
20   počet účastníků  
21 Pomoc při revizi a aktualizaci KF  
22   počet obsloužených knihoven  
23   počet revidovaných k.j.  
24   počet revidovaných knihoven  
25 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)  
26   počet obsloužených knihoven  
27   počet knihovních jednotek  
28 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  
29   počet obsloužených knihoven  
30   počet zpracovaných knihovních jednotek  
31 Výměnný fond  
32   stav výměnného fondu k 31.12.  
33   roční přírůstek VF  

34
  zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální 
funkce  

35   zakoupeno z finančních prostředků obce  
36   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů  
37 Cirkulace VF  
38   počet obsloužených knihoven  
39   počet expedovaných souborů  
40   počet svazků v souborech  
41 Servis výpočetní techniky  
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42   počet obsloužených knihoven  
43   počet akcí  
44 Doprava v rámci výkonu RF  
45   počet obsloužených knihoven  
46   počet ujetých km  

163



Příloha č. 7: Formulář výkazu financování regionálních funkcí knihoven

47
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(z finančních prostředků kraje)  

48 Kraj Rok
49 Název knihovny  
50 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)  
51  z toho : nákup knihovního fondu  
52  z toho : nákup DDHM  
53 Spotřeba energie (číslo účtu 502)  
54 Opravy a udržování (číslo účtu 511)  
55 Cestovné (číslo účtu 512)  
56 Ostatní služby (číslo účtu 518)  
57  z toho : doprava  
58  z toho : servis výpočetní techniky  
59  z toho : nákup licence na el. zdroje  
60  z toho : nákup knihovnických služeb  
61 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66)  
62  z toho : platy zaměstnanců  
63  z toho : ostatní osobní náklady  
64 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)  
65 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)  
66 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)  

67
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 50, 53 - 56, 
61,64 – 66)  

68
Provozní náklady celkem (součet ř. 50 ,53 - 56, 61,64 
– 67)  

69   

70 1.6 Přidělené finanční prostředky  
71 Vráceno  
72
73
74

75

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů
(vlastní prostředky obce, další zdroje, sponzorské 
dary)  

76 Náklady za rok  
77 Mzdové náklady (číslo účtu 521)  
78  z toho : platy zaměstnanců  
79  z toho : ostatní osobní náklady  
80 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)  
81 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 77 – 80)  
82 Provozní náklady celkem (součet ř. 77 – 81)  
82 Investiční náklady  
83 Náklady celkem (součet ř. 82- 83)  
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Příloha č. 8: Smlouva o přenesení regionálních služeb mezi krajskou 
knihovnou a pověřenou knihovnou

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje  
Smetanovy sady 2 
305 48  Plzeň
IČO 00078077
číslo účtu: 26133-311/0100 - KB Plzeň
zastoupená ředitelem PhDr. Jaroslavem Vyčichlem 
dále jen krajská knihovna
na straně jedné

a

1.7 Knihovna 

IČO
číslo účtu
zastoupená 

dále jen pověřená knihovna
na straně druhé

uzavírají tuto 

Smlouvu 
o přenesení regionálních služeb

1. Předmětem smlouvy je přenesení regionálních knihovnických služeb ve smyslu § 
11  odst.  3  zákona  č.  257/2001  Sb.,  o  knihovnách  a  podmínkách  provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).  

2. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje jako krajská knihovna  přenáší  vý-
kon  regionálních funkcí na pověřenou knihovnu. 

3. Územní  rozsah  přenesené  působnosti:  pověřená  knihovna  zabezpečuje  výkon 
regionálních funkcí v rozsahu odst. 4 této smlouvy v obsluhovaných knihovnách na 
základě  smluv  uzavřených  mezi  pověřenou  a  obsluhovanou  knihovnou. 
Obsluhovanou knihovnou se může stát pouze knihovna evidovaná podle § 5 zákona 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon). 

4. Pověřená  knihovna se  zavazuje  naplnit  ustanovení  této  smlouvy  ve  prospěch 
obsluhovaných  knihoven  v obvodu  své  působnosti  v níže  uvedeném  rozsahu, 
nebude-li písemným dodatkem k této smlouvě dohodnuto jinak:
a) budovat  výměnné  fondy  a  poskytovat  každé  z obsluhovaných  knihoven 

výměnné soubory knihovních dokumentů minimálně 2x ročně, s počtem min. 30 
knihovních jednotek,

b) poskytovat  na  vyžádání  odbornou  pomoc  při  revizi  knihovního  fondu  (§  16 
zákona  č.  257/2001 Sb.,  o  knihovnách a  podmínkách provozování  veřejných 
knihovnických a informačních služeb),
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c) poskytovat metodickou i praktickou pomoc při zpracování statistických výkazů, 
sbírat,  kontrolovat  a  zpracovávat  data  ze  zpravodajských  jednotek  v rámci 
obvodu své působnosti,

d) poskytovat průběžné konzultace, rady, pomoc při zavádění ICT, pomoc při zpra-
cování  projektů,  plánů,  koncepcí  a  rozborů výsledků knihovnických  činností, 
pomoc  při  nákupu  a  zpracování  knihovního  fondu  pořízeného  z prostředků 
provozovatele (obce) a při jeho distribuci,

e) uspořádat  (zprostředkovat)  dva  odborné  semináře  za  rok  na  vybraná  témata 
související s činností veřejných knihoven,

f) uspořádat dvě porady ročně pro pracovníky obsluhovaných knihoven, 
g) poskytovat  případné  další  nevymezené  služby,  které  lze  považovat  za  plnění 

regionálních funkcí podle rozhodnutí krajské knihovny a na doporučení porady 
ředitelů a vedoucích pověřených knihoven.

      5. Za účelem koordinace regionálních funkcí krajskou knihovnou, pověřená             
           knihovna:

a) umožní  krajské  knihovně  kontrolu  kvality  výkonu  regionálních  funkcí  a 
sledování efektivnosti využití dotací,

b) souhlasí  s  postoupením  zjištěných  statistických  dat  o  své  činnosti  podle 
podmínek a termínů daných zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů, v rámci programu statistických zjišťování za pří-
slušný kalendářní rok také krajské knihovně, 

c) vede o svých výkonech regionálních služeb prokazatelnou evidenci,
d) specifikuje do 15. října předpokládanou finanční částku k pokrytí regionálních 

služeb v následujícím roce.
e) každoročně  poskytne  krajské  knihovně  v termínu  do  15.  října  seznam 

obsluhovaných knihoven s nimiž pro následující kalendářní rok uzavře smlouvu 
o poskytování regionálních služeb. 

       6. Za účelem koordinace a výkonu regionálních funkcí v kraji krajská knihovna:
a) neposkytne  získaná individuální  statistická data  třetí  osobě,  ani  nebudou tato 

data zveřejňována,
b) oznámí Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím odboru kultury do 

30. října předcházejícího roku, v němž bude čerpána dotace, seznam knihoven a 
návrh výše finančních prostředků určených pro knihovny, které budou příjemci 
dotace. Tyto finanční požadavky budou vypočteny na základě klíče uvedeného 
v Pravidlech poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních 
funkcí v Plzeňském kraji,

c) sleduje efektivnost využívání dotace a kvalitu poskytovaných služeb. Je povinna 
předložit  Krajskému  úřadu  Plzeňského  kraje  v určeném  termínu  zprávu  o 
výkonu  regionálních funkcí v kraji,

d) poskytuje  metodickou  pomoc  knihovnám  v kraji  při  zpracování  statistických 
výkazů,  sběru  dat  ze  zpravodajských  jednotek,  provádí  jejich  kontrolu  a 
zpracování.  Zpracovává  projekty,  analýzy,  koncepce  a  plány,  poskytuje 
odbornou  konzultační  a  poradenskou  činnost,  včetně  metodických  návštěv. 
Zajišťuje vzdělávání  knihovníků formou seminářů a školení  a informuje  je o 
aktuálním vývoji  oboru. 

e) uspořádá 4x ročně poradu ředitelů a vedoucích pověřených knihoven v kraji,
f) zajišťuje  servisní  služby  AKS  v částech,  které  jsou  využívány  k plnění 

regionálních funkcí, zaškolení pracovníků s příslušnými moduly.

7.  Financování a vyúčtování regionálních funkcí
a) k zabezpečení  úkolů  podle  této  smlouvy  obdrží  pověřená  knihovna 

prostřednictvím  svého  zřizovatele  dotaci  od  Plzeňského  kraje  ve  smyslu 
podmínek uvedených v „Pravidlech poskytování a čerpání finančních prostředků 
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na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji“, kterými se stanoví  podmínky, 
lhůty a výše poskytování dotací na podporu knihoven,

b) pro  běžný  kalendářní  rok  je  k zabezpečení  činností  určena  částka,  která  je 
schválena Zastupitelstvem Plzeňského kraje,

c) pověřená  knihovna  je  povinna  ve  svém  účetnictví  vést  řádné  a  oddělené 
sledování přijatých a použitých účelově určených prostředků,

d) pověřená  knihovna  je  povinna  vyhotovit  každoročně  přehled  čerpání  dotace 
v návaznosti  na  příslušná  ustanovení  Pravidel  přidělení  a  čerpání  finančních 
prostředků  na  výkon  regionálních  funkcí  a  vyúčtování    předložit  nejpozději 
do 31.  ledna krajské knihovně prostřednictvím svého zřizovatele.  Vyúčtování 
dotace bude obsahovat vyčíslení všech skutečně vynaložených nákladů. Doklady 
prokazující použití dotace budou uloženy u provozovatele a musí být  kdykoli 
předloženy ke kontrole. Kontrola užití přidělených prostředků podléhá finanční 
kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

8. Závěrečná ustanovení
a) Nebude-li pověřené knihovně nebo jejímu zřizovateli poskytnuta 
z  krajského  rozpočtu  dotace  na  výkon  regionálních  funkcí  podle  zásad 
stanovených  Pravidly poskytování  a  čerpání  finančních  prostředků  na  výkon 
regionálních funkcí v Plzeňském kraji, má pověřená knihovna právo od smlouvy 
odstoupit.
b) V otázkách,  které  ve  smlouvě  nejsou  výslovně  upraveny  se 
postupuje podle příslušných právních předpisů, zejména ustanovení zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 257/2001 
Sb.,  o  knihovnách  a  podmínkách  provozování  veřejných  knihovnických  a 
informačních  služeb  (knihovní  zákon)  a  Metodického  pokynu  MK  ČR 
k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.
c) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět 
kterákoli  ze smluvních  stran.  Výpověď  musí  být  písemná  a  doručena  druhé 
straně  nejdéle do  30.  září  v  kalendářním  roce,  ve  kterém  bude  výkon 
regionálních funkcí ještě zajišťován.
d) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu 
obou stran.

Příloha  smlouvy  -  Pravidla  poskytování  a  čerpání  finančních  prostředků  na  výkon 
regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

V Plzni dne 

             .........................................................                         ........................................................
                       ředitel krajské knihovny                      provozovatel pověřené knihovny
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Příloha č. 9: Smlouva o poskytnutí regionálních služeb mezi pověřenou knihovnou a 
obsluhovanými knihovnami

Knihovna  
sídlo 
PSČ 
IČO
číslo účtu
zastoupená: 
jako knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí 
dále jen pověřená knihovna
na straně jedné

a

Zřizovatel 
IČO
číslo účtu
zastoupený: 
pro knihovnu 
vedenou jako knihovna obsluhovaná
dále jen knihovna obsluhovaná
na straně druhé

uzavírají tuto 

Smlouvu 
o poskytování regionálních služeb

1. Předmětem smlouvy je  poskytování  regionálních  knihovnických  služeb  na  vrub 
krajské dotace, ve smyslu § 2 písm. h) a § 11 odst. 3 zákona č. 257/ 2001 Sb., o 
knihovnách  a  podmínkách  provozování  veřejných  knihovnických  a  informačních 
služeb (knihovní zákon).

2. Pověřená  knihovna se  zavazuje  naplnit  ustanovení  této  smlouvy  ve  prospěch 
obsluhovaných knihoven v obvodu své působnosti v následujícím rozsahu, nebude-li 
dohodnuto jinak:

a) poskytnout každé z obsluhovaných knihoven výměnné soubory knihovních 
dokumentů minimálně 2x ročně, s počtem min. 30 knihovních jednotek,
b) poskytnout obsluhované knihovně na vyžádání odbornou pomoc při revizi 
knihovního fondu (§ 16 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb),
c) poskytovat  metodickou  i  praktickou  pomoc  při  zpracování  statistických 
výkazů,  sbírat,  kontrolovat  a  zpracovávat  data  ze  zpravodajských  jednotek 
v rámci obvodu své působnosti,
d) poskytovat průběžné konzultace, rady, pomoc při zavádění ICT, pomoc při 
zpracování  projektů,  plánů,  koncepcí  a  rozborů  výsledků  knihovnických 
činností,  pomoc  při  nákupu  a  zpracování  knihovního  fondu  pořízeného 
z prostředků provozovatele (obce) a při jeho distribuci,
e) uspořádat (zprostředkovat) dva odborné semináře za rok na vybraná témata 
související s činností veřejné knihovny,
f) uspořádat dvě porady ročně pro pracovníky obsluhovaných knihoven, 

168



g) poskytovat případné další nevymezené služby, které lze považovat za plnění 
regionálních funkcí podle rozhodnutí krajské knihovny a na doporučení porady 
ředitelů a vedoucích pověřených knihoven,
h) postoupit zjištěná statistická data o své činnosti podle podmínek a termínů 
daných zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci programu statistických zjišťování za příslušný kalendářní rok 
také krajské knihovně,
i) vede o své činnosti a výkonech regionálních služeb prokazatelnou evidenci.

3. Obsluhovaná knihovna
a) je povinna vést řádnou knihovnickou dokumentaci podle odborných pokynů 
pracovníků pověřené knihovny,
b) předloží  ihned  po  skončení  kalendářního  roku  pověřené  knihovně  Roční 
výkaz o knihovně KULT (MK)  V 12 – 01 za uplynulý kalendářní rok, 
c) provozovatel  knihovny umožní  pracovníkům pověřené knihovny vstup do 
knihovny v souvislosti s výkonem regionálních služeb, 
d) provozovatel knihovny umožní pracovníkům obsluhované knihovny účast na 
odborných  knihovnických  akcích pořádaných  pověřenou knihovnou,  případně 
krajskou knihovnou.

4.         Závěrečná ustanovení
a) Nebude-li pověřené knihovně nebo jejímu zřizovateli poskytnuta z krajského 
rozpočtu dotace na výkon regionálních funkcí podle zásad stanovených Pravidly 
poskytování  a  čerpání  finančních  prostředků  na  výkon  regionálních  funkcí 
v Plzeňském kraji, má pověřená knihovna právo od smlouvy odstoupit.
b) Zřizovatel  knihovny  se  zavazuje  k dodržování  ustanovení  zákona  č. 
257/2001  Sb.,  o  knihovnách  a  podmínkách  provozování  veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ze dne 29. června 2001.
c) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoli 
ze smluvních  stran.  Výpověď  musí  být  písemná  a  doručena  druhé  straně 
nejdéle do 30. září v kalendářním  roce,  ve kterém  bude výkon regionálních 
funkcí ještě zajišťován.
d) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom. 
e) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Příloha  smlouvy  -  Pravidla  poskytování  a  čerpání  finančních  prostředků  na  výkon 
regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

 
V                     dne

.........................................................                                           ........................................................
        za pověřenou knihovnu      za zřizovatele obsluhované

         knihovny
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Příloha č. 10: Přesný výpočet návrhu rozdělení finančních prostředků 
státního rozpočtu na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji s indexy

Knihovny Index Celk.částka počet obyv. Index Celková částka Součet
a pobočky na knihovny obsluh. obcí na obyvatele

Domažlice 89 7025 625 225 43 881 15,95 699 901,95 1 325 127
Klatovy 51 7025 358 275 31 715 15,95 505 854,25 864 129

Horažďovice 24 7025 168 600 6 961 15,95 111 027,95 279 628
Sušice 27 7025 189 675 11 621 15,95 185 354,95 375 030

Blovice 28 7025 196 700 11 395 15,95 181 750,25 378 450
Dobřany 24 7025 168 600 15 545 15,95 247 942,75 416 543

Nepomuk 40 7025 281 000 7 143 15,95 113 930,85 394 931
Přeštice 25 7025 175 625 16 240 15,95 259 028,00 434 653

KMP 12 7025 84 300 11 921 15,95 190 139,95 274 440
Plasy 58 7025 407 450 55 273 15,95 881 604,35 1 289 054

Kralovice 15 7025 105 375 3 447 15,95 54 979,65 160 355
Manětín 11 7025 77 275 2 300 15,95 36 685,00 113 960

Rokycany 49 7025 344 225 27 868 15,95 444 494,60 788 720
Tachov 36 7025 252 900 17 940 15,95 286 143,00 539 043

SVK PK 651 000

Celkem 489 3 435 225 263 250 4 198 837,50 8 285 063
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