ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE
PROGRAMU VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN – VISK 3
DNE 9.5.2022

Přítomni:
Členové komise:
Ondřej Černý, Městská knihovna v Praze
Tomáš Jandera, Knihovna AV ČR, v. v. i.
Rostislav Navrátil, Knihovna města Olomouce
Ing. Jiří Nechvátal, Jihočeská vědecká knihovna
Bc. Jitka Kotisová, Knihovna J. Mahena Brno
Mgr. Libuše Pavlicová, Krajská knihovna F. Bartoše Zlín
Bc. Petra Románková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Mgr. Veronika Synková, ÚZEI – Knihovna Antonína Švehly
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna Brno
MK – oddělení literatury a knihoven:
Ing. Lenka Macholdová
Mgr. Blanka Skučková
Odborný garant PhDr. V. Richter
Program jednání
1. Zahájení a představení členů komise
2. Volba předsednictva – jednomyslně:
předseda: Ing. Jiří Nechvátal
místopředseda: Ing. Petr Žabička
3. Zahájení MK:
B. Skučková rekapitulovala obtížnou situaci letošního roku, související s rozpočtovým
provizoriem. Výše prostředků vyčleněných na dotační řízení pro rok 2022 činí
22 011 400 Kč, požadavky činí 23 885 000 Kč, počet předložených žádostí – 315.
Informovala o vyřazení 2 projektů SPO MK, pro které platí jiný režim předkládání
požadavků z programu VISK (Institut umění – Divadelní ústav, Národní muzeum v
přírodě).
Zopakována maximální hranice poskytovaných dotací u požadavků na PC
sestavu/notebook, dataprojektor/TV a příslušenství (plátno + stativ) a tablet dle
zadávací dokumentace podprogramu na rok 2022:
● PC sestava/notebook/multifunkční tiskárna – 15 000 Kč,

● tablet – 5 000 Kč,
● dataprojektor/ TV/interaktivní tabule (obrazovka) – 15 000 Kč,
● plátno vč. stativu – 3 000 Kč
Ze strany členů komise byla vznesena připomínka k uvedeným limitům, neodpovídajícím
současným cenám těchto zařízení na trhu. MK: je nutné dodržet podmínky pro předložení
projektů, vyhlášené v zadávací dokumentaci pro rok 2022. Výši limitů lze aktualizovat
v průběhu přípravy zadávací dokumentace podprogramu pro rok 2023 (během léta).
Připomenutí nového okruhu č. 5 PODPORA NÁKUPU SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ
INTERAKTIVNÍCH UČEBEN A DÍLEN V KNIHOVNÁCH: vybavení interaktivních
učeben, tvůrčích dílen a laboratoří informačními technologiemi, u něhož je dotace
poskytována (tudíž mohla být požadována) pouze do výše 50 % celkových nákladů.
Základní pravidla rozdělování financí:
1. Z dotace není možné hradit výdaje na mzdy a platy zaměstnanců, pohoštění a občerstvení,
dary, náklady spojené se zahraničními cestami zaměstnanců, náklady na vyškolení
personálu nesouvisející s projektem, náklady na vypracování projektu, zabezpečovací a
kamerové systémy (s výjimkou RFID technologie), náklady na pořízení nábytku, renovaci
či modernizaci prostor knihovny, odpisy, bankovní poplatky, účetní a právní služby,
elektromagnetické čipy, čipy RFID1 a náklady na jejich vlepování, náklady spojené
s výběrovým řízením na pořízení majetku, náklady na vytvoření a provozování webové
stránky, veškeré provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, telefony, faxy, poštovné,
nákup knihovního fondu, poplatky za provoz knihovního systému jako služba, atd.).
2. Do spoluúčasti žadatele nelze zahrnout výdaje na mzdy a platy zaměstnanců, poplatky za
připojení k internetu, náklady na pořízení nábytku, renovaci či modernizaci prostor
knihovny, náklady spojené s výběrovým řízením na pořízení majetku, dále veškeré
provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, telefony, poštovné, nákup knihovního fondu,
poplatky za provoz knihovního systému jako služba atd.) a ostatní položky, které
s projektem přímo nesouvisejí.
3. Z dotace lze hradit nákup softwarových produktů firmy Microsoft a to do výše
pořizovacích cen v rámci multilicenční smlouvy Select Plus.
4. Výše dotace na server bude stanovena na základě individuálního posouzení projektu a
charakteru knihovny, výše dotace na knihovnický software (jeho moduly) dle ceníků
daných firem.
5. Finanční částky se zaokrouhlují na celé tisíce směrem dolů.
6. Povinná spoluúčast žadatele o dotaci je minimálně 30 %, u okruhu č. 5 50 %.
7. Příjemce dotace je povinen užívat zařízení a vybavení pořízené z dotace Ministerstva
kultury pro stanovené účely:
● HW (mimo server a HW pořízeného v rámci priority 6) minimálně po dobu 3 let,
● server, HW pořízený v rámci priority 6 a SW (včetně AKS) minimálně po dobu 5 let;
Dobu užívání zařízení je příjemce dotace povinen splnit s výjimkou důvodu zvláštního
zřetele.
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Výdaje na nákup čipů lze zahrnout do spoluúčasti.

8. Nebudou podporovány poplatky za provoz systému (ani pokud jsou součástí přechodu na
nový systém); v takovém případě bude dotace krácena.
Postup přidělování financí a hlasování
● V 1. (domácím) kole obodoval každý z členů komise žádosti (stupnice 0-4, 5
kategorií, max. počet bodů 20. Kritéria: vlastní hodnocení projektu, soulad se
zadáním, dopad na uživatelskou obec, kvalita zpracování projektu, přiměřenost
nákladů, význam na regionální úrovni).
● Následně byl vytvořen pořadník nejúspěšnějších žádostí, které byly na jednání
jednotlivě podrobně hodnoceny a podle stanovených pravidel jim byly navrhovány
dotace. Při hlasování o výši dotace rozhodovala většina.
V souladu s vnitřními předpisy MK se hodnocení ani hlasování neúčastnili:
U projektů MVK Vsetín č. 284, 286, 287 pí. Románková
U projektu KJM Brno č. 245 pí. Kotisová.
● Při rozhodování komise dbala na přiměřenost nákladů, přínos projektu, udržitelnost a
kvalitu zpracování projektu.
Projednáno bylo celkem 315 žádostí.
Náměty pro podmínky přidělení dotace/vyhlášení výběrového dotačního řízení v dalším roce:
● podání zprávy o využívání interaktivních dílen po 3 letech po udělení dotace
● úprava minimální otevírací doby knihovny žádající o dotaci podle metodického
pokynu MK k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb
poskytovaných knihovnami zřizovanými/provozovanými obcemi a kraji na území ČR
● upřesnění, že dohody o provedení práce jsou považovány za mzdové náklady, tj. nelze
je požadovat ani hradit z dotace ani ze spoluúčasti žadatele
● u projektů, souvisejících s připojením k DNNT deklarovat ve zprávě o realizaci
projektu, kdy konkrétně došlo k připojení a zda byla uzavřena smlouva knihovny
s Národní knihovnou ČR
● povinnost přispívání do Souborného katalogu explicitně uvedená do rozhodnutí o
poskytnutí dotace konkrétním knihovnám, které zatím tuto podmínku, stanovenou
v zadávací dokumentaci, nesplňují.
● Maximální dotace na HW se týká jen dotační části, tzn. notebook může stát třeba 50 t
Kč, ale dotace bude jen 15 t Kč, zbytek musí žadatel dodat ze spoluúčasti. Opakovaně
se stává, že některé knihovny pořizují za dotační limity celý HW např. laptop z dotace
za 10.500 a 4.500 spoluúčast.
Další diskuse hodnotitelské komise a MK o úpravě zadávací dokumentace podprogramu
VISK 3 pro rok 2023 proběhne během léta, MK zveřejní výzvu pro rok 2023 na webu do
31.9.2022.

Závěr: Celkem bylo hodnoceno 315 projektů; komise doporučila k podpoře 306
projektů v celkové výši 22 011 000 Kč. Dotaci neobdrželo 9 projektů.
Výsledky dokladuje přiložená tabulka.

Zapsala B. Skučková
Schválil předseda komise Ing. Jiří Nechvátal
dne

