
ZÁPIS z jednání komise 
Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 7 

konaného dne 8. 3. 2011, MK 
 

Přítomni: PhDr. Ivo Brožek (ÚK PedF UJEP Ústí n. L.), Ing. Eva Forstová (NK ČR), Jan 
Kašpar (PNP), Ing. Jiří Mika (SVK v Kladně), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Zdeněk 
Munzar, DiS. (VHÚ Praha), PhDr. Jiří Polišenský (NK ČR), Mgr. Blanka Skučková (MK), 
Mgr. Anna Šmejkalová (KNAV), Mgr. Pavla Švástová (MZK Brno), Radomíra Vítková (VK 
Olomouc). 
Omluven: Lenka Šimonová (MěK Horažďovice) 
 
 
1. Zahájení a představení členů komise : 
Mgr. Miturová (tajemnice) uvedla jednání a představila nové členy komise (PhDr. Brožek, 
Ing. Forstová, Ing. Mika, pí Šimonová – nepřítomna, pí Vítková). 
 
2. Volba předsednictva : 
Předsedou byl zvolen Mgr. Zdeněk Munzar, DiS, místopředsedkyní Mgr. Anna Šmejkalová. 
Jednání dále vedl předseda komise s výjimkou projednávání projektu č. 28 (PNP), kdy se 
vedení ujala místopředsedkyně. 
 
3. Projednávání projektů : 
Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 5 072 tis. Kč. 
 
Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování : 
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem bylo 
splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci podprogramu VISK 7 na 
rok 2011, vhodnost a způsobilost dokumentů k reformátování, vzácnost titulů, úplnost, 
frekvence využití, míra ohrožení, badatelský význam, počet dostupných exemplářů atd. 
Poté byly jednotlivým projektům přidělovány konkrétní finanční částky, přičemž byly 
uplatněny tyto zásady: 
• dotace nebyla poskytována na běžný hardware, 
• dotace nebyla poskytována na software s výjimkou instalace SW Kramerius, 
• výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů. 
 
 
4. Důvody nepřidělení dotace : 
- projekt č. 12 (Naše muzeum, o.s.) – projekt je zaměřen spíše na pořízení výpočetní techniky, 
obsahuje provozní prostředky, navrhovaný skener nevyhovuje požadavkům na kvalitu 
reformátování dokumentů v podprogramu VISK 7, některé dokumenty navržené k digitalizaci 
byly již dříve zpracovány. Komise doporučuje žádost konzultovat s Národní knihovnou ČR a 
přepracovanou předložit v příštím roce. 
- projekt č. 13 (Husitské muzeum v Táboře) – projekt je zaměřen jen na digitalizaci 
(neobsahuje čestné prohlášení týkající se mikrofilmování), kalkulace nákladů je nadsazená. 
Navrhované dokumenty by byly pro podprogram VISK 7 přínosem, a proto komise 
doporučuje žádost konzultovat s Národní knihovnou ČR a přepracovanou předložit v příštím 
roce. 
 
 



 
5. Zdůvodnění přidělení dotace u žádostí nad 500 tis. Kč : 
- projekt č. 14 (NK ČR) – projekt zaměřený na hybridní snímkování dokumentů, výrobu 

ochranných obalů, odkyselování a účast v programu EROMM má stěžejní význam pro 
další instituce spolupracující v podprogramu VISK 7, 

- projekt č. 26 (VK Olomouc) - předmětem projektu je reformátování badatelsky 
významného a celostátně využívaného titulu, 

- projekt č. 28 (VHÚ Praha) – pokračující projekt je zaměřen na reformátování unikátních 
historických pramenů k dějinám vojenství. 

 
 
6. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace : 
- projekt č. 3 (MěK Praha) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Příjemce dotace se 

zavazuje umožnit replikace dokumentů digitalizovaných v rámci podprogramu VISK 7.“ 
- projekt č. 5 (PedF UK Praha) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Dotace není 

poskytována na nákup DHM a ostatní osobní náklady; je určena výhradně na služby 
spojené s reformátováním.“ 

- projekt č. 19 (NM – ČČM) – do průvodního dopisu: „Komise doporučuje konzultovat 
aplikaci přípravku Bookkeeper Spray s Národní knihovnou ČR.“ 

- projekt č. 20 (NM – ed. řada Archiv) – do průvodního dopisu: „Před vlastním zahájením 
reformátování je třeba Národní knihovně ČR přeložit seznam jednotlivých dokumentů a 
prověřit, zda nebyly v minulosti již zpracovány. Pokud dojde k reformátování dokumentů, 
které jsou v systému Kramerius již obsaženy, je příjemce dotace povinen vrátit 
odpovídající část prostředků dotace do státního rozpočtu.“ 

- projekt č. 24 (Muzeum Jindřichohradecka) – do průvodního dopisu: „V závěrečné zprávě o 
realizaci projektu bude uveden přesný počet reformátovaných stran.“ 

- projekt č. 25 (Muzeum Cheb, p.o.) – do průvodního dopisu: „Do spoluúčasti nelze 
zahrnout náklady na konzultační a organizační aktivity pracovníka NK ČR. Namísto nich 
se doporučuje navýšit položku náklady na ochranné obaly.“ 

- projekt č. 28 (VHÚ Praha) – do průvodního dopisu: „Komise upozorňuje, že datum 
odeslání žádosti o poskytnutí dotace musí být příště uvedeno prokazatelně.“ 

 
Ve všech rozhodnutích o poskytnutí dotace bude uvedeno: 
„Příjemce dotace se zavazuje dodat přesný název instituce v češtině a angličtině, dále 
fotokopii katalogizačního lístku, siglu a ISSN každého reformátovaného titulu. Pokud chybí 
ISSN, požádá Národní technickou knihovnu o jeho přidělení, a to ještě před zahájením 
zpracování dokumentu. Příjemce dotace zajistí kontrolu reformátovaného dokumentu 
z hlediska úplnosti, řazení a kvality. 
Jedna digitální kopie bude uložena v Národní knihovně ČR. Příjemce dotace je povinen 
poskytnout záznam do databáze CZROMM a EROMM v NK ČR. Archivace mikrofilmů musí 
odpovídat stanoveným normám a doporučením. Při zhotovení archivního a matričního 
negativu mikrofilmu je příjemce dotace povinen respektovat doporučení Národní knihovny 
ČR. Pokud je prováděna přímá digitalizace titulu, je nutno postup předem konzultovat 
s Národní knihovnou ČR.“ 
 
 
7. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 7 a další otázky: 
Odborný garant PhDr. Polišenský zpracoval souhrnnou zprávu o naplňování cílů 
podprogramu VISK 7 v roce 2010 (http://visk.nkp.cz/2010/VISK7_2010.doc). Bylo 
reformátováno celkem 864.000 stran periodik a monografií, zastoupení jednotlivých oborů je 

http://visk.nkp.cz/2010/VISK7_2010.doc


reprezentativní. Systém Kramerius byl nainstalován do dalších institucí, na vývoji jeho nové 
verze se podílí KNAV a MZK v Brně. Digitalizaci dokumentů v ČR v nejbližších letech 
výrazně ovlivní projekt Národní digitální knihovny, financovaný z IOP, zaměřený na 
novodobé dokumenty, a projekt NK ČR ve spolupráci s Googlem (historické a regionální 
dokumenty). 
Zadávací dokumentace podprogramu VISK 7 bude od r. 2012 doplněna o podmínku přiložení 
vyplněného a podepsaného čestného prohlášení k žádosti o poskytnutí dotace, která se bude 
týkat všech podporovaných aktivit (reformátování, instalace systému Kramerius, zhotovení 
ochranných obalů, odkyselení). Dále bude nově stanovena podmínka předat do 1 měsíce 
záznam digitalizovaného dokumentu do Registru digitalizace.cz. 
 
 
 
8. Závěr - přidělení finančních prostředků : 
• Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 28 projektů. Souhrn veškerých 

finančních požadavků činil 5 072 000 Kč. 
• Komise doporučila k finanční podpoře MK 26 projektů. S výjimkou jediného projektu 

byly uspokojeny všechny požadavky v plné výši. 
• Celkem bylo rozděleno 4 837 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje 

přiložená tabulka. 
• Zbývající nerozdělené prostředky ve výši 235 000 Kč byly ponechány jako finanční 

rezerva programu VISK k dalšímu využití. 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Miturová, 
   tajemnice 
    8. 3. 2011 
 
 
Schválil: Mgr. Zdeněk Munzar, DiS., 
    předseda komise 
 
 


