ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE
PROGRAMU VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN – VISK 3
konané dne 25. 2. 2020
Přítomni:
Členové komise:

Ondřej Černý

(Městská knihovna v Praze)

Mgr. Jana Hamplová (Městská knihovna Chrudim)
Bc. Petr Hejhal

(Městská knihovna Jablonec n. N.)

Ing. Bc. Libor Housírek (Knihovna města Olomouce)
Mgr. Michal Kovář

(Masarykova veřejná knihovna Vsetín)

Ing. Jitka Rumíšková

(Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

PhDr. Anna Stöcklová
Vedoucí OLK:

Mgr. Blanka Skučková (MK ČR)

Ekonomka OLK:

Ing. Lenka Macholdová (MK ČR)

Tajemnice komise:

Mgr. Soňa Poláková

(MK ČR)

Odborný garant komise:

PhDr. Vít Richter

(Národní knihovna ČR)

Omluveni:
Ing. Magdaléna Fedorowiczová

(K3 Bohumín – knihovna)

PhDr. Marie Šedá

(Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě)

Tomáš Jandera

(Knihovna AV ČR, v. v. i.)

Ing. Milan Janíček

(Univerzita Karlova - Ústřední knihovna

Program jednání:
1. Zahájení a představení nových členů komise:
Mgr. Soňa Poláková zahájila jednání a omluvila nepřítomnost čtyř členů komise a představila nového
člena komise pana Ondřeje Černého z Městské knihovny v Praze.
2. Volba předsednictva:
proběhla jednomyslně
předseda:
Mgr. Michal Kovář
(Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
místopředseda: Ing. Bc. Libor Housírek (Knihovna města Olomouce)
3. Úvodní slovo:
Mgr. Soňa Poláková a Ing. Lenka Macholdová
 Komise byla informována o výši finančních prostředků přidělených podprogramu
VISK 3 pro rok 2020 - 23.579.000 Kč.
 Podle příkazu ministra č. 42/2006 ukončí práci v komisi v letošním Ing. Magdaléna
Fedorowiczová, Ing. Bc. Libor Housírek, Mgr. Michal Kovář a PhDr. Anna Stöcklová.

4. Projednávání projektů
4.1 Počet projektů zařazených do dotačního řízení a celkový požadavek na dotace,
včetně údajů z předchozích let pro srovnání:
Rok

Počet žádostí

Celkový požadavek

2020

354

24.774.000 Kč

2019 2. kolo

99

5.956.000 Kč

2019 1. kolo

237

17.448.000 Kč

2018

269

27.191.000 Kč

2017

344

25.324.000 Kč

2016

412

22.433.000 Kč

 Doručeno bylo 360 žádostí, z nichž z formálních důvodů bylo vyřazeno šest žádostí:
- žádosti č. 356-359 byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínky výběrového
dotačního řízení, požadavek na dotaci je nižší než 10.000 Kč
- žádost č. 360 byla vyřazena z důvodu podání žádosti po uzávěrce přijímání žádostí
do dotačního řízení.
4.2 Základní pravidla pro rozdělování financí:
 Z dotace je možné hradit1:
Technické vybavení
PC sestava (včetně obvyklého
příslušenství – monitoru, klávesnice,
myši, operačního systému
a antivirového programu)

Maximální hranice výše dotace
15.000 Kč

Notebook

(včetně operačního
systému a antivirového programu)

15.000 Kč

Dataprojektor

15.000 Kč

Plátno a stativ

3.000 Kč

TV

15.000 Kč

Tablet

5.000 Kč

 Maximální výše dotace určená na PC sestavu se netýká dotace na server.
 Výše dotace na server a komponenty sítě budou stanoveny na základě individuálního
posouzení projektu a charakteru knihovny, výše dotace na knihovnický software (resp.
jeho moduly) dle ceníků daných firem.
 Z dotace je možné hradit nákup softwarových produktů firmy Microsoft a to do výše
pořizovacích cen v rámci multilicenční smlouvy Select Plus.
 U projektů žádajících o dotaci na zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce bude
dotace poskytnuta v návaznosti na počet obyvatel obce následně:
do 10 000 obyvatel 1 balíček; 10 000 až 30 000 obyvatel 2 balíčky; více než 30 000
obyvatel 3 balíčky, kdy 1 balíček = 19 600 Kč včetně DPH.

1

částky byly stanoveny dle aktuálních cen HW a s ohledem na vyhlašovací podmínky okruhu VISK 3

 Z dotace nebude podporován nákup nábytku souvisejícího s pracovními stanicemi,
výjimku může dle rozhodnutí komise tvořit mobiliář, který je nedílnou součástí
pořizovaného zařízení/technologie.


Pravidelné poplatky za provoz systému nebudou v rámci dotačního řízení
podporovány, ani pokud jsou součástí finančního požadavku pro přechod na nový
systém či jeho verzi, v takovém případě bude dotace krácena; toto bylo a bude
explicitně uvedeno ve vyhlášení výběrového dotačního řízení v dalších obdobích.

 Mzdy (pouze s odsouhlasenou výjimkou u projektů celostátního významu), provozní
náklady, poplatky za připojení k internetu, pravidelné poplatky za provoz systému
apod. (uvedeno již v zadávací dokumentaci) nelze uznat ani jako spoluúčast
předkladatele.
 Finanční částky se zaokrouhlují na celé tisíce směrem dolů, nelze přidělit více, než
předkladatel žádá.
 Povinná spoluúčast předkladatele minimálně 30 %.


Bude-li podpořen nákup/přechod na zcela nový knihovní systém, bude žadatelům
opět stanovena obecná podmínka týkající se 5 leté udržitelnosti; komise doporučuje
sledovat
dodržování
této
podmínky
formou
namátkových
kontrol.
Poznámka: Nákup konkrétního modulu (jednoho či více) ke stávajícímu systému není
přechodem na nový systém.

 Úspěšným žadatelům, kteří zatím nesplňují následující podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci podprogramu VISK 3, tj.:
- vlastní www stránku knihovny nebo informace o knihovně na stránkách
provozovatele, nebo
- přispívání do Souborného katalogu ČR,
bude doporučeno splnit tuto podmínku v průběhu roku 2020.
4.3 Postup přidělování financí a hlasování
 V 1. (domácím) kole obodoval každý z členů komise 354 žádostí (stupnice 0-4,
5 kategorií, max. možný počet bodů: 20; kritéria: vlastní hodnocení projektu, soulad se
zadáním, dopad na uživatelskou obec, kvalita zpracování projektu, přiměřenost
nákladů, význam na regionální úrovni).
 Před projednáváním na místě (2. kolo, 25. 2. 2020) byl podle příslušného bodování
vytvořen pořadník nejúspěšnějších žádostí, které byly na společném jednání postupně
jednotlivě hodnoceny, a podle pravidel jim byly přidělovány finanční obnosy. Každý
z projektů byl podrobně analyzován. Při hlasování o konkrétních finančních částkách
rozhodovala většina, při rovnosti hlasů rozhodl hlas předsedy (podle jednacího řádu).
 Projednáno bylo celkem 354 žádostí
5.

Dokument Rozhodnutí o přidělení dotace
V každém Rozhodnutí o přidělení dotace bude i nadále uváděno, že:


přidělená částka představuje maximálně 70 % celkových nákladů, zbývajících
minimálně 30 % je žadatel povinen dofinancovat z vlastních zdrojů a tyto vlastní
zdroje doložit při vyúčtování;



dotace ani vlastní spoluúčast nesmí být použita na renovaci či modernizaci prostor
objektu.

