ZÁPIS z jednání komise
programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 1
dne 10. 2. 2017, MK ČR
Přítomni: Ing. Aleš Brožek, PhDr. Zuzana Hájková (JVK Č. Budějovice), Mgr. Zlata
Houšková, Ing. Jan Kaňka (KKFB Zlín), Ing. Jiří Mika (SVK Kladno), Mgr. Petra Miturová
(MK), Bc. Tomáš Prachař (MZK Brno), PhDr. Vít Richter (NK ČR), Mgr. Miroslava
Sabelová (Knihovna m. Ostravy), Mgr. Blanka Skučková (MK).

1. Zahájení:
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání. Novými členy komise se od r. 2017 stali PhDr.
Hájková a Bc. Prachař.
2. Volba předsednictva:
Předsedou byl zvolen Ing. Kaňka, místopředsedkyní Mgr. Sabelová. Jednání dále vedl
předseda komise.
3. Hodnocení předchozí ročníku podprogramu VISK 1:
Odborný garant PhDr. Richter zpracoval souhrnnou zprávu o projektech realizovaných v
rámci VISK 1 v roce 2016 (http://visk.nkp.cz/visk-1).
4. Projednávání projektů:
Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování:
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem
jednání bylo splnění základních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
k podprogramu VISK 1 na rok 2017, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a jejich souvislost
s VISK 1, kvalita zpracování projektu. Poté byly jednotlivým projektům přidělovány
konkrétní finanční částky.
5. Zdůvodnění přidělení dotace u žádostí nad 500 tis. Kč:
- projekt č. 2 (KNAV): projekt zahrnuje podporu vývoje open source systému Kramerius
v r. 2017, který je převažujícím systémem používaným v digitálních knihovnách v ČR, a dále
správu České národní digitální knihovny; poskytovaná dotace odpovídá náročnosti a objemu
plánovaných prací a požadované specializaci,
- projekt č. 4 (NK ČR – čten. průzkum): předmětem projektu je uskutečnění sociologického
kvantitativního i kvalitativního průzkumu čtení u dětí a mládeže v ČR (6 až 19 let),
poskytovaná dotace odpovídá cenovým relacím, v nichž se pohybují sociologické čtenářské
průzkumy,
- projekt č. 5 (NK ČR – koord. centrum): projekt zajišťuje platformu pro činnost odborných
komisí pro celý program VISK a nezbytné koordinační práce.
6. Zdůvodnění výjimky pro poskytnutí dotace z příkazu ministra kultury č. 25/2010:
- projekt č. 4 (NK ČR – čten. průzkum): realizací projektu je plněno jedno z opatření
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017-2010 (konkrétně 2.4.3 Sledovat potřeby
uživatelů, pravidelně provádět průzkumy veřejnosti ve vztahu k čtení a knihovnám na lokální
i celostátní úrovni), a to v návaznosti na implementaci Státní kulturní politiky na léta 20152020 (s výhledem do roku 2025). Na zajištění sociologických průzkumů četby dětí a mládeže

se podílí Národní knihovna ČR již tradičně (v minulosti v letech 2007, 2010, 2013),
průzkumy byly realizovány ve spolupráci s dalšími institucemi, NK ČR tak garantuje
celostátní šetření a možnost obecného využití výsledků. Vzhledem k tomu žádá o udělení
výjimky z čl. II. odst. 4) příkazu ministra kultury č. 25/2010 a poskytnutí dotace ve výši cca
91 % plánovaných celkových nákladů projektu.
- projekt č. 5 (NK ČR) – cílem je podpora Koordinačního centra programu VISK v Národní
knihovně ČR, které se podílí na zajištění podpůrných činností dotačního řízení programu
VISK jako je např. aktualizace webových stránek VISK, organizační zajištění komisí atd.
Vzhledem k tomu Národní knihovna ČR žádá o udělení výjimky z čl. II. odst. 4) příkazu
ministra kultury č. 25/2010 a poskytnutí dotace ve výši 100 % plánovaných celkových
nákladů projektu jako v předchozích letech.
Komise udělení výše uvedených výjimek doporučuje.
7. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace:
- projekt č. 1 (MěK Praha): Dotace byla krácena z důvodu nedostatku finančních prostředků,
s přihlédnutím k tomu, že výstupy pro minulou koncepci (přepracování textu koncepce pro
veřejnost) zaznamenaly nevýrazný ohlas. Jednotlivé položky nákladů nejsou v komentáři
rozepsány na části projektu. Dotace je primárně určena na realizaci části A – portál
Knihovny.cz. Části „B – jednotné označení knihovny/knihovny.cz“ a „C – nová koncepce
knihoven projektu“ jsou spíše zbytné.
- projekt č. 2 (KNAV – Kramerius, ČDK): Dotace byla krácena z těchto důvodů: spoluúčast
nebyla podrobně rozepsána (zvlášť mzdové a režijní náklady, ve smyslu str. 2, odst. 3
zadávací dokumentace); není zřejmé, jak konkrétně se pracovníci KNAV na projektu podílejí;
popis rozsahu aktivit plánovaných na rok 2017 je vágní; dosud nebyly vyřešeny některé
požadavky na úpravy systému Kramerius z předchozích let. Krátce po přidělení dotace bude
svolána schůzka uživatelů Krameria s řešiteli, na níž řešitelé podají přehled požadavků, které
(s jakou rychlostí) řeší. V závěrečné zprávě bude podán přehled uživatelských požadavků,
které jsou v řešení déle než 3 měsíce, včetně zdůvodnění této nadstandardní délky doby
řešení. Podmínka: V roce 2017 bude realizován přechod na Fedoru 4.
- projekt č. 3 (KNAV – ProArc): Spoluúčast nebyla podrobně rozepsána (zvlášť mzdové a
režijní náklady, ve smyslu str. 2, odst. 3 zadávací dokumentace); není zřejmé, jak konkrétně
se pracovníci KNAV na projektu podílejí.
- projekt č. 4 (NK ČR – čten. průzkum): Dotace byla krácena z důvodu nedostatku finančních
prostředků.
- projekt č. 6 (NK ČR – hist. data): Komise doporučuje přednostně zpřístupnit v digitální
knihovně Kramerius 5 dokumenty, dodané v rámci podprogramu VISK 7 ve formátu DTD,
které nebyly dosud vůbec zpřístupněny.
- projekt č. 8 (NK ČR – ANL): Komise doporučuje v dalších letech zařadit zpracování ANL
do běžného rozpočtu Národní knihovny ČR. Očekává se, že NK ČR bude v oblasti zpracování
analytické bibliografie plnit funkci koordinační a metodickou. Je třeba hledat vnitřní rezervy
ve vlastním rozpočtu a připravit strategii kontinuálního financování minimálně na 5 let.
- projekt č. 9 (KJM Brno): Dotace byla krácena z důvodu nedostatku finančních prostředků,
s přihlédnutím k tomu, že ostatní osobní náklady pro tutory a technické zajištění byly
kalkulovány v nadsazené výši. Dotace není určena na nákup literatury pro lektory.

8. Závěr - přidělení finančních prostředků:
 Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 9 projektů. Souhrn veškerých
finančních požadavků činil 5 776 000 Kč.



Komise doporučila k finanční podpoře MK 9 projektů. Celkem bylo rozděleno
5 320 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje přiložená tabulka.

Zapsala: Mgr. Petra Miturová,
tajemnice
10. 2. 2017
Schválil: Ing. Jan Kaňka,
předseda komise

