
ZÁPIS z jednání komise 

Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 9 

dne 14. 2. 2017, MK 
 

Přítomni: PhDr. Zdeněk Bartl (NK ČR), Mgr. Pavlína Doležalová (SVK Plzeňského kraje), 

Mgr. Radovan Jančář (KBBB Uh. Hradiště), Mgr. Veronika Ježková (SVK Kladno), Mgr. 

Edita Lichtenbergová (NK ČR), Mgr. Petra Miturová (MK), Jana Poláčková (ÚK ČVUT), 

RNDr. Lenka Prucková (Knihovna m. Olomouce), Mgr. Eva Svobodová (SVK HK), Mgr. 

Pavlína Szöke (MSVK Ostrava), Mgr. et Mgr. Jana Peňázová (MZK Brno), Mgr. Marta 

Zizienová (UK TU Liberec). 

 

 

1. Zahájení: 

Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise a představila nové členy komise Mgr. 

Jančáře a paní Poláčkovou. 

 

2. Volba předsednictva: 

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Doležalová, místopředsedkyní Mgr. Szöke. Jednání dále vedla 

předsedkyně komise s výjimkou projektů č. 46 a 47 (SVK Plzeňského kraje), kdy se vedení 

ujala místopředsedkyně. 

 

3. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 9 a jiné: 

Odborní garanti Mgr. Svobodová a PhDr. Bartl zpracovali souhrnné zprávy o naplňování cílů 

podprogramu VISK 9 v obou jeho částech za rok 2016 (http://visk.nkp.cz/visk-9 a 

http://visk.nkp.cz/visk-9-ii). 

Pátým rokem byly ve VISK 9/I podpořeny projekty zaměřené na tvorbu bibliografických 

záznamů do databáze ANL. Kromě 12 krajských knihoven se na zpracování podílely 2 

odborné knihovny: Knihovna AV ČR a Etnologický ústav AV ČR. Koordinaci aktivit 

zajišťovala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Do báze ANL bylo doplněno 

celkem 20.012 záznamů obohacených o jmenná a věcná metadata. Bez dotační podpory 

spolupracovalo 9 producentů odborných databází. Do báze ANL bylo naimportováno 53.872 

záznamů. Pracovní skupina iniciovala vznik projektu na obnovení pracoviště analytické 

bibliografie v Národní knihovně ČR. 

V části VISK 9/II – Soubor národních autorit se počet kooperujících knihoven zvýšil o další 

tři. V bázi SNA bylo ke konci roku uloženo přes 819.000 jmenných, 25.003 názvových a 

69.876 věcných autoritních záznamů. Roční přírůstek dále klesá (dodáno 35.000 záznamů, 

z toho z NK ČR cca 12 000). Muzea a galerie zastoupené CITeM, dříve kooperující v rámci 

interoperability s NK ČR v posledním roce udržitelnosti projektu NAKI nedodaly žádné 

záznamy. 

V zadávací dokumentace podprogramu VISK 9 na r. 2018 bude zpřesněna tabulka Základní 

údaje o žadateli takto: Počet zpracovaných bibliografických záznamů v knihovním systému 

celkem…, Počet registrovaných uživatelů/rok…, Počet knihovních jednotek ve fondu 

knihovny celkem/rok.  

Bude rovněž upraven text týkající uznatelnosti nákladů projektu (odst. 3) str. 4 až 5): 

K části I: Dotaci nelze žádat na ostatní osobní nebo mzdové náklady supervizora… Do 

nákladů… lze zahrnout mzdové náklady na koordinaci projektů a na supervizi 

bibliografických záznamů, jsou-li řádně zdůvodněny a vyčísleny. 

K části II.: Je-li dotace žádána na nákup služeb, musí být přiložena jejich kalkulace nebo 

nabídka služeb. …Dotaci nelze žádat na ostatní osobní nebo mzdové náklady supervizora a 

na tvorbu autoritních záznamů vznikajících každodenní katalogizací dokumentů. Do nákladů 

http://visk.nkp.cz/visk-9


hrazených ze spoluúčasti… lze zahrnout nákup výpočetní techniky, maximálně však 1 x 

během období 5 let a maximálně do výše 15 000 Kč, a také mzdové náklady na supervizi 

autoritních záznamů, jsou-li řádně zdůvodněny a vyčísleny. Do spoluúčasti nelze zahrnout 

telekomunikační poplatky. 

V příloze č. II Rozpočet projektu, části Neinvestiční prostředky b) služby se doporučuje ve 

výčtu neuvádět položku „telekomunikační poplatky“. 

 

 

4. Projednávání projektů: 

 

Pro rok 2017 byly stanoveny tyto zásady: 

 fungující spolupráce žadatele se Souborným katalogem ČR a SNA, 

 dodávání kvalitních záznamů do SK ČR a SNA, 

 v části VISK 9/II nelze uznat tvorbu autorit hrazenou z dotace, 

 v rámci spoluúčasti lze hradit pouze mzdové náklady supervizora, související s projektem 

podaným do příslušné části VISK 9, 

 v rámci spoluúčasti neuznán nákup výpočetní techniky, zahrnutý do žádostí opakovaně již 

po uplynutí jednoho roku, 

 výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů. 

 

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 

podprogramu VISK 9 na rok 2017, kvalita projektu v návaznosti na výši fin. nákladů, 

schopnost používaného lokálního systému tvořit autoritní záznamy, připravenost knihoven 

pro spolupráci v kooperativním sdružení, počet dodaných autoritních záznamů v celostátním 

měřítku (výkon) a snaha udržovat a spravovat lokální bázi ve shodě se SNA. 

 

 

5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace: 

- projekt č. 1 (KK Karlovy Vary – NA): Zadávací dokumentace VISK 9 byla již předloni 

aktualizována, ale text projektu stále odkazuje na pravidla AACR2R. 

- projekt č. 2 (KK Karlovy Vary – ANL): Náklady ve spoluúčasti nebyly podrobně rozepsány. 

- projekty č. 4 (NTM), č. 9 (ÚSD AV ČR), č. 14 (Km Plzně), č. 20 (VK Olomouc) a č. 38 

(ZČU Plzeň): Dotace byla krácena z důvodu nedostatku finančních prostředků, s přihlédnutím 

k tomu, že v rámci projektu nelze hradit tvorbu autorit. 

- projekt č. 7 (Masarykova univ.): Dotace byla krácena z důvodu nedostatku finančních 

prostředků. 

- projekt č. 6 (MěK Jindř. Hradec): Komentář k rozpočtu nebyl podrobně rozepsán, ostatní 

osobní náklady byly chybně uvedeny v řádku služby. 

- projekt č. 10 (MěK Rožnov p. Radh.): Dotace byla výrazněji krácena z těchto důvodů: 

projekt je přínosem spíše pro autoritní záznamy vlastní instituce než pro SNA; v nákladech 

hrazených ze spoluúčasti nebyl uznán notebook, zakoupený ze spoluúčasti již loni. 

- projekt č. 11 (EÚ AV ČR – ANL): Komentář k rozpočtu nebyl podrobně rozepsán (počet 

hodin). 

- projekt č. 16 (JVK ČB – ANL): Dotace byla krácena z těchto důvodů: neuznání části 

nákladů na supervizi ve spoluúčasti, které by se v tomto projektu měly týkat ANL, nikoli 

autoritních záznamů; rozsah supervize je nadsazený v poměru k počtu vytvořených záznamů. 

- projekty č. 17 (JVK ČB) a č. 18 (ÚZEI): Dotace byla krácena z důvodu nedostatku 

finančních prostředků, s přihlédnutím k nadsazenému rozsahu supervize hrazené ze mzdových 

prostředků ze spoluúčasti v poměru k počtu odpracovaných hodin hrazených z dotace. 



- projekt č. 24 (PNP): Dotace byla výrazněji krácena z těchto důvodů: z popisu projektu zcela 

nevyplývá způsob a náročnost jeho realizace; nebyla přiložena nabídka služeb nebo rozpis 

rozpočtu projektu. 

- projekt č. 27 (Město Jáchymov): Dotace byla výrazněji krácena vzhledem k tomu, že v 

nákladech hrazených ze spoluúčasti nebyl uznán modem a mobilní internet. 

- projekty č. 31 (MVK Vsetín) a č. 44 (MěK Třebíč): Dotace byla výrazněji krácena vzhledem 

k tomu, že v nákladech hrazených ze spoluúčasti nebyl uznán notebook, zakoupený ze 

spoluúčasti již loni. 

- projekt č. 35 (MSVK Ostrava): V projektu nebyl podrobně rozepsán (počet hodin) plat 

bibliografa a koordinátora. 

- projekt č. 43 (KJM Brno): Dotace byla krácena z důvodu nedostatku finančních prostředků, 

s přihlédnutím k tomu, že v projektu nebyl podrobně rozepsán komentář k rozpočtu (počet 

hodin), zejména v části vlastních prostředků – plat stálé pracovnice. 

 

Všechna rozhodnutí o poskytnutí dotace v podprogramu VISK9/I budou obsahovat 

podmínku: Příjemce dotace je povinen spolupracovat se Souborným katalogem ČR. 

 

Všechna rozhodnutí o poskytnutí dotace v podprogramu VISK9/II budou obsahovat 

podmínku: 

Příjemce dotace je povinen spolupracovat se Souborným katalogem ČR a průběžně (tj. 

měsíčně) zasílat Oddělení národních jmenných autorit Národní knihovny ČR statistiku 

užitečnosti báze národních autorit pro každodenní katalogizaci fondů (metodika statistik dle 

ONJA NK ČR). 

 

 

 

6.   Závěr - přidělení finančních prostředků: 

 Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 47 projektů. Souhrn veškerých 

finančních požadavků činil 2 817 000 Kč. 

 Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 47 46 projektů. Celkem bylo 

rozděleno 2 428 000 2 419 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje 

přiložená tabulka. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Petra Miturová, 

     tajemnice 

     14. 2. 2017 

 

 

 

Schválila: Mgr. Pavlína Doležalová, 

        předsedkyně komise 

 

 

Pozn.: Projekt Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (č. 11) byl dodatečně vyřazen z dotačního 

řízení pro rok 2017, neboť žadatel v řádném termínu neprovedl finanční vypořádání 

veškerých dotačních prostředků, které mu byly Ministerstvem kultury poskytnuty v roce 

2016. 

 


