
ZÁPIS z jednání komise 
Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 9 

dne 7. 3. 2011, MK 
 

Přítomni: Libuše Adamová (KK Pardubice), PhDr. Zdeněk Bartl (NK ČR), PhDr. Helena 
Gajdušková (MVK Vsetín), PhDr. Květa Hartmanová (Knihovna PF UK), PhDr. Iva Horová 
(Knihovna AMU), PhDr. Dana Kroulíková (MěK Česká Lípa), Mgr. Edita Lichtenbergová 
(NK ČR), Ing. Jiří Mika (SVK Kladno), Mgr. Petra Miturová (MK), PhDr. Eva Svobodová 
(NK ČR), RNDr. Alena Volková Balvínová (SVI PřF UK). 
Omluveni: Ing. Petr Žabička (MZK v Brně). 
 
 
1. Zahájení : 
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise a představila nové členky komise PhDr. 
Hartmanovou a PhDr. Kroulíkovou. 
 
2. Volba předsednictva : 
Předsedkyní byla zvolena Mgr. Lichtenbergová, místopředsedkyní PhDr. Horová. Jednání 
dále vedla předsedkyně komise. 
 
3. Projednávání projektů : 
Objem rozdělovaných prostředků činil 2 099 tis. Kč. 
 
Pro rok 2011 byly stanoveny tyto zásady: 
• fungující spolupráce žadatele (příp. její zahájení) se Souborným katalogem ČR (SK ČR) a 

souborem národních autorit (SNA) v roce 2011, 
• dotace nebyla poskytována na zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění, 
• dotace nebyla poskytována na nákup výpočetní techniky (příp. její instalaci) a na nákup 

klienta Z39.50 (pasivní verze), 
• dotaci bylo možno poskytnout pro začínající instituce na nákup klienta Z39.50 (aktivní 

verze), 
• 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 2011, 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 a snaha udržovat a spravovat lokální bázi ve shodě se soubory národních autorit. 
 
 
4. Důvody nepřidělení dotace : 
- projekt č. 25 (MěK Jindřichův Hradec) – spoluúčast na projektu je chybně pojata, 15% 
srážkovou daň z dohod o provedení práce nelze uplatňovat jako vlastní vklad žadatele, 
- projekt č. 33 (VUT Brno) – žadatel nedostatečně přispívá do SK ČR, projekt obsahuje četné 
formální chyby. 
 



 
5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace : 
- projekty č. 2 (MěK Jihlava), č. 3 (KK Pardubice) a č. 4 (MU) – do průvodního dopisu: 
„Počet hodin uváděných v projektu neodpovídá výši požadované dotace.“ 
- projekt č. 8 (ČVUT v Praze) – do průvodního dopisu: „Je třeba zvýšit míru spolupráce se 
SK ČR a zlepšit kvalitu záznamů.“ 
- projekt č. 9 (MěK Ostrov) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Dotace byla krácena  
v položce OON na 18.000,- Kč vzhledem k překročení stanovené hodinové sazby. V projektu 
není vyčíslen počet hodin.“ 
- projekt č. 10 (MěK Kolín) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Z dotace nelze hradit 
nákup SW Clavius – Z39.50 klient pasivní, je poskytována pouze na SW Clavius - rozšíření o 
database update (30.000,- Kč) a ostatní osobní náklady (28.000,- Kč).“ 
- projekt č. 18 (MZK Brno) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace není určena 
na tvorbu autoritních záznamů vznikajících každodenní katalogizací.“ 
- projekt č. 12 (MěK Přerov) – do průvodního dopisu: „ Pokud bude podávána žádost i příští 
rok, musí být v popisu projektu a komentáři uvedena jasná kvantifikace plánovaných prací, ta 
letos v žádosti chybí..“ 
- projekt č. 13 (MVK Vsetín) – do průvodního dopisu: „Náklady na pojistné je třeba zahrnout 
do spoluúčasti. Pokud bude podávána žádost i příští rok, musí v ní být uvedena jasná 
kvantifikace plánovaných prací, ta letos v žádosti chybí.“ 
- projekty č. 14 (MěK Dačice) a 26 (MěK Třebíč) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): 
„Z dotace nelze hradit nákup výpočetní techniky, je poskytována pouze na ostatní osobní 
náklady.“ 
- projekty č. 15 (MěK Šumperk) a č. 29 (VK Olomouc) – do průvodního dopisu: „Dotaci 
nelze použít pro vyplacení vlastních zaměstnanců, kteří mají popis pracovní činnosti shodný s 
činností uvedenou v projektu, byť konajících práci nad rámec své pracovní doby (nutnost 
odlišného druhového vymezení prací podle § 13 odst. 4 Zákoníku práce).“ 
- projekt č. 16 (NLK) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Dotace není určena na 
mzdové náklady supervizora.“ 
- projekt č. 21 (MěK Česká Třebová) – do průvodního dopisu (a rozhodnutí): „Z dotace nelze 
hradit nákup výpočetní techniky, je poskytována pouze na rozšíření Z39.50 klienta o database 
update (aktivní) pro SQL verzi.“ 
 
Všechna rozhodnutí o poskytnutí dotace budou obsahovat formulaci : 
„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. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 9 a další otázky : 
Odborní garanti PhDr. Bartl a PhDr. Svobodová podali informace o naplňování cílů 
podprogramu VISK 9 za rok 2010, souhrnné zprávy k oběma částem byly zveřejněny na 
webových stránkách programu VISK (Část I: http://visk.nkp.cz/2010/VISK9/VISK9_I_2010.pdf, Část 
II. http://visk.nkp.cz/2010/VISK9/VISK9_II_2010.pdf). Se SK ČR spolupracuje 34 nových knihoven 
(celkem 297 přispívajících), 28 knihoven bylo proškoleno, proběhla verifikace údajů o 
odběrech seriálů. V rámci Kooperace na tvorbě a využívání SNA se počet spolupracujících 
institucí rozrostl o 5 nových knihoven. SW nástroj pro automatické stahování autoritních 
záznamů z databáze Library of Congress byl testován s nejednoznačným výsledkem. Byla 
proto změněna metodika a v testování se pokračuje. 

http://visk.nkp.cz/2010/VISK9/VISK9_I_2010.pdf
http://visk.nkp.cz/2010/VISK9/VISK9_II_2010.pdf


Zadávací dokumentace podprogramu VISK 9 od roku 2012 bude upravena: z dotace bude 
možné hradit zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění (podobně jako v ostatních 
podprogramech VISK); dotaci nebude možné žádat na mzdové náklady supervizora a na 
tvorbu autoritních záznamů vznikajících každodenní katalogizací dokumentů.. 
 
 
 
7.  Závěr - přidělení finančních prostředků : 
• Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 33 projektů. Souhrn veškerých 

finančních požadavků činil 2 099 000 Kč. 
• Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 31 projektů. V plné výši byly 

uspokojeny požadavky 26 projektů. 
• Celkem bylo rozděleno 1 972 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje 

přiložená tabulka. 
• Zbývající nerozdělené prostředky ve výši 127 000 Kč byly ponechány jako finanční 

rezerva programu VISK k dalšímu využití. 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Miturová, 
    tajemnice 
    7. 3. 2011 
 
 
Schválila: Mgr. Edita Lichtenbergová, 
     předsedkyně komise 
 
 


