
ZÁPIS z jednání komise 
programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 2 

dne 11. 3. 2011, MK ČR 
 

Přítomni: PhDr. Miroslav Bünter (SVK Ústí n. L.), Mgr. Jaroslav Čech, PhDr. Zuzana 
Hájková (JVK ČB), Zlata Houšková (NK ČR), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Viola 
Nouzovská (MěK Praha), Ing. Hana Petrovičová (SVK Plzeňského kraje), RNDr. Lenka 
Prucková (Knihovna m. Olomouce), Mgr. Blanka Skučková (MK), Bc. Marie Šedá (MSVK 
Ostrava), RNDr. Helena Šimová (KKFB Zlín). 
Omluveni: Eva Šenfeldová (SVK Kladno) 
 
 
1. Zahájení : 
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání a představila nového člena komise Mgr. Čecha (pí 
Šenfeldová nepřítomna). 
 
2. Volba předsednictva : 
Předsedkyní byla zvolena RNDr. Prucková, místopředsedkyní Mgr. Nouzovská. Jednání dále 
vedla předsedkyně komise. 
 
3. Projednávání projektů : 
Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 753 tis. Kč. 
Před projednáváním projektů komisí sdělil žadatel SVK v Kladně (projekt č. 11), že snižuje 
požadovanou částku dotace na 22 000 Kč. 
 
Pro rok 2011 byly uplatněny tyto zásady : 
• dotace nebyla poskytována na nákup DHM a programátorské služby, 
• 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 
k podprogramu VISK 2 na rok 2011, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a kvalita 
zpracování projektu. Poté byly jednotlivým projektům přidělovány konkrétní finanční částky. 
 
 
4. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace : 
- projekt č. 3 (MSVK Ostrava) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Kurzy musí být 
naplněny adekvátním počtem účastníků.“ 
- projekt č. 5 (KK Karlovy Vary) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Chybí rozpis 
vlastních prostředků do položek. V rámci spoluúčasti nelze hradit náklady na akreditaci 
učebny.“ 
- projekt č. 8 (UK v Praze. FF) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Z dotace nelze hradit 
programátorské práce a nákup hardware; je určena na autorské smlouvy pro tvorbu nových 
studijních textů. V závěrečné zprávě o realizaci projektu bude konkrétně uveden seznam nově 
vytvořených studijních textů (včetně autorů a rozsahu)“ 
- projekt č. 18 (ZČU Plzeň) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Do spoluúčasti nelze 
zahrnout vložné účastníků.“ 



- projekt č. 19 (VUT Brno) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Z dotace nelze hradit 
náklady na přípravu lektorů; je určena na zajištění 18 hodin výuky v ceně 500 Kč/1 hod. 
Kurzy budou nabízeny širší knihovnické veřejnosti (i mimo VUT v Brně).“ 
 
 
5. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 2 : 
Odborná garantka Z. Houšková zpracovala stručnou informaci o naplňování cílů 
podprogramu VISK 2 za rok 2010 a zároveň souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol za rok 
2009 (zkontrolováno 20 projektů), která je zveřejněna na webových stránkách programu 
VISK (http://visk.nkp.cz/2010/VISK2/ZAVERECNA_KONTROLNI2009_STRUCNA2010.pdf). Zájem o 
kurzy základů informační/počítačové gramotnosti stále klesá, dvojnásobně vzrostl počet 
expertních kurzů, pokračoval nárůst kvantity, diverzity i kvality oborového e-learningu (např. 
elektronický kurz angličtiny pro knihovníky). 
Zadávací dokumentace bude od roku 2012 upřesněna o informaci, že do projektů VISK 2 
nelze zahrnovat náklady na akreditaci (bude upřesněno). 
 
 
 
6. Závěr - přidělení finančních prostředků : 
• Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 19 projektů. Souhrn veškerých 

finančních požadavků činil 743 000 Kč. 
• Komise doporučila k finanční podpoře MK 19 projektů. S výjimkou dvou projektů byly 

požadavky na rok 2011 uspokojeny v plné výši. 
• Celkem bylo rozděleno 645 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje 

přiložená tabulka. 
• Zbývající nerozdělené prostředky ve výši 108 000 Kč byly ponechány jako finanční 

rezerva programu VISK k dalšímu využití. 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Miturová, 

  tajemnice 
  11. 3. 2011 

 
 
Schválila: RNDr. Lenka Prucková, 
    předsedkyně komise 

http://visk.nkp.cz/2010/VISK2/ZAVERECNA_KONTROLNI2009_STRUCNA2010.pdf

