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1 Úvod 

Regionální funkce jsou v praxi uplatňované odborné knihovnické činnosti podle zákona 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v jejichž rámci 
poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji služby, které 
napomáhají rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.  

V zájmu rovnovážného rozvoje všech knihoven Plzeňského kraje lze regionální funkce 
a z nich vyplývající služby podle těchto pravidel poskytovat na smluvním základě 
i neevidovaným knihovnám. Pro účely těchto pravidel se neevidovanou knihovnou rozumí 
zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány 
veřejné knihovnické a informační služby vymezené knihovním zákonem, vyjma umožnění 
přístupu k informacím na internetu, kdy toto zařízení není evidováno v evidenci knihoven dle 
knihovního zákona výhradně z toho důvodu, že neposkytuje službu spočívající v umožnění 
přístupu k informacím na internetu. Regionální funkce lze neevidované knihovně poskytnout 
pouze na základě smlouvy, ve které se kromě jiného zaváže k poskytování veřejných 
knihovnických a informačních služeb vymezených knihovním zákonem, vyjma umožnění 
přístupu k informacím na internetu, způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu 
a k poskytování statistických dat o výsledcích činnosti ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí jsou pověřeny krajskou knihovnou 
po dohodě s jejich zřizovatelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 257/ 2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle předem stanovených kritérií, která je 
nutno chápat jako standard kompetencí pověřené knihovny a musí být zárukou, že odborné 
služby poskytují jen knihovny s odpovídající mírou odbornosti. 

 

2 Postup při financování výkonu regionálních funkcí (RF) 

Výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji je financován podle zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle těchto pravidel. 
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 Regionální funkce jsou financovány z peněžních prostředků Plzeňského kraje. 
Finanční prostředky na výkon regionálních funkcí jsou určeny na regionální služby 
ve prospěch všech smluvně vázaných veřejných knihoven Plzeňského kraje bez podmínky 
evidence v databázi Ministerstva kultury ČR. Tyto prostředky jsou na základě podkladů 
zpracovaných krajskou knihovnou přerozděleny dle počtu základních knihoven zřizovaných 
obcemi a městy v kraji.  

Určená částka je rozdělena pro smluvně vázané pověřené knihovny podle počtu 
obsluhovaných knihoven v jejich metodickém obvodu a pro pobočky pověřených knihoven, 
které jsou vyjmenovány ve zřizovací listině pověřené knihovny. Rozhodným pro výpočet je 
stav k 30.09. předcházejícího roku, změna počtu obsluhovaných knihoven (zánik, vznik) 
po tomto datu nemá vliv na objem přidělených finančních prostředků. Každé pověřené 
knihovně náleží finanční prostředky, které jsou násobkem počtu obsluhovaných knihoven 
zřizovaných obcí či městem na území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené 
průměrné částky na jednu obsluhovanou knihovnu, zřizovanou v kraji. Z této celkové dotační 
částky, určené na 1 pověřenou knihovnu, je minimálně 25 % finančních prostředků určeno 
na nákup výměnných knihovních fondů. V případě zcizení či nevratného poškození knih 
nakoupených z finančních prostředků poskytovaných Plzeňským krajem bude náhrada 
použita k nákupu knih do výměnného knihovního fondu. 

Na zajištění nákladů na mzdy a související povinné výdaje stanovené platnými 
právními předpisy lze použít maximálně 65 % z celkové přidělené částky na 1 pověřenou 
knihovnu. Z této částky mohou být financovány i další osobní náklady na zaměstnance 
vynakládané dle rozhodnutí zaměstnavatele (např. příspěvek na stravování). 

Zbylá část dotace může být použita na krytí provozních nákladů přímo souvisejících 
s výkonem regionálních funkcí knihoven. Provozními náklady se rozumí náklady určené 
k výkonu RF na dopravu výměnných souborů do knihoven, cestovné, vzdělávání (včetně 
školení ve smyslu § 103 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů), energie a telefony (dle vypracovaných interních směrnic), nezbytné 
kancelářské potřeby, nákup licencí na informační zdroje, upgrade používaného software a 1x 
za 5 let nákup výpočetní techniky pro účely výkonu regionálních funkcí.  

Uznatelné náklady jsou náklady, které vznikly v období od 01.01. do 31.12. 
kalendářního roku, na který je dotace poskytována a přímo věcně a časově souvisí 
s výkonem regionálních funkcí knihoven v daném kalendářním roce.  

 
Dotační částku, určenou na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji, obdrží 

zřizovatelé pověřených knihoven po schválení rozpočtu Plzeňského kraje Zastupitelstvem 
Plzeňského kraje. V případě, že knihovna není organizační složkou zřizovatele, je zřizovatel 
povinen dotační částku převést na účet knihovny do 30 dnů od připsání peněz na běžný 
účet.  

3 Podmínky čerpání dotace na výkon RF 

Finanční prostředky mohou být poskytnuty pouze zřizovatelům vybraných základních 
knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v kraji. Finanční prostředky jsou 
poskytovány pověřeným knihovnám prostřednictvím rozpočtu jejich zřizovatelů. Zřizovatel 
pověřené knihovny zaúčtuje příjem prostředků na položku 4122 - Neinvestiční dotace 
od krajů a výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické, položku 5xxx - Běžné výdaje. Čerpání 
výše uvedených prostředků bude vedeno odděleně v účetní evidenci v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

Finanční prostředky jsou poskytnuty pouze na činnosti, které tvoří předmět výkonu 
regionálních funkcí (viz Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních 
funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky): 
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 tvorba a oběh výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi a městy; 

 poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny; 

 vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů a porad; 

 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven; 

 podpora při zpracování statistiky o činnosti zákl. knihoven provozovaných obcí; 

 zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených z prostředků 
obce pro základní knihovny provozované obcí; 

 obnova a rozšíření technického a programového vybavení, servis automatizovaného 
knihovního systému; 

 po konzultaci s krajskou knihovnou další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji 
knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Finanční prostředky jsou poskytnuty jednorázově a účelově na činnosti vymezené 
ve smlouvě o přenesení regionálních funkcí a mají pouze neinvestiční charakter. 

Zřizovatel knihovny ani knihovna nesmí takto poskytnuté finanční prostředky převádět 
na jiné právnické či fyzické osoby.  

 

4 Výroční zpráva 

Ve spolupráci s pověřenými knihovnami zpracuje Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 1x ročně zprávu o výkonu regionálních funkcí 
v kraji, která bude zahrnovat komplexní hodnocení poskytovaných služeb. Tuto roční zprávu 
předloží v termínu do 15. března běžného roku Odboru kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Do 31. března SVK PK zveřejní roční 
zprávu o výkonu regionálních funkcí na svých webových stránkách.  

 

5 Vyúčtování prostředků 

Jednotlivé knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí vyplní a zašlou jedenkrát 
ročně „Výkaz financování regionálních funkcí knihoven a výkonu regionálních funkcí 
knihoven“ do 31. ledna běžného roku na formuláři, který stanoví Národní knihovna České 
republiky, a to oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK. Formulář platného 
výkazu je umístěn ke stažení na webových stránkách Národní knihovny v Praze. Spolu 
s tímto výkazem bude předložena také sestava z účetnictví příjemce dotace prokazující 
oddělené vedení čerpání poskytnuté dotace a zobrazující strukturu nákladů dle jednotlivých 
dokladů. Pracovníci oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK provedou 
kontrolu správnosti věcného použití prostředků. O provedené kontrole zaslaných dokladů 
každé pověřené knihovny vyplní formulář, který je přílohou těchto pravidel, a zašlou ho spolu 
s výkazy a s podklady o vyúčtování v termínu do 15.02. příslušného roku Odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

 

6 Kontrola čerpání finančních prostředků 

Efektivnost využívání finančních prostředků a kvalita poskytovaných služeb bude 
sledována pracovníky Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 

 Ověřování správnosti použití finančních prostředků určených k výkonu regionálních 
funkcí u příjemců podléhá kontrole Krajského úřadu Plzeňského kraje. Příjemce souhlasí 
s tím, že poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové neinvestiční dotace dle 
platných právních předpisů. 
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Pokud příjemce dotace během roku zjistí důvod, pro který nemůže dotaci čerpat 
v souladu s těmito pravidly, je povinen o tom ihned informovat Odbor kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

Pokud příjemce dotace bude čerpat dotaci v rozporu s bodem 2 těchto pravidel, je 
poskytovatel dotace oprávněn požadovat neprodleně vrácení neoprávněně použitých 
finančních prostředků. 

 

7 Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
7. 1. Finanční prostředky poskytnuté podle dosavadních Pravidel včetně jejich vyúčtování se 
řídí dosavadními Pravidly.  
 
7. 2. Dnem nabytí účinnosti těchto Pravidel se ruší Pravidla poskytování a čerpání finančních 
prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji schválená usnesením 
Rady Plzeňského kraje č. 56/12 ze dne 30.11.2012. 
 
7. 3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 01.01.2014. 
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8 Příloha 

Zpráva o kontrole správnosti věcného použití prostředků na výkon 
regionálních funkcí knihoven 

Pověřená knihovna: 

Kontrola správnosti věcného použití finančních prostředků na výkon 
regionálních funkcí a kontrola vykázaných údajů Statistického výkazu 
výkonu regionálních funkcí a Výkazu financování regionálních funkcí 
knihoven (z finančních prostředků Plzeňského kraje) byla provedena 
dne: 
 
 

Vykázané údaje a věcné použití prostředků na výkon regionálních funkcí 
knihoven 
 

JSOU/NEJSOU1 
 
v souladu s Pravidly poskytování a čerpání finančních prostředků 
na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji. 
 
Výpis zjištěných nedostatků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 

........................................... 
 
 

                                                 
1
 Nehodící se škrtněte 


