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Knihovní zákon: podpora knihoven

� Provozovateli knihovny mohou být z peněžních 
prostředků státního rozpočtu, státních finančních
aktiv nebo Národního fondu poskytnuty podle 
zvláštního zákona[1]) účelově určené dotace.

� Pro stanovení prioritních oblastí poskytování 
dotací si ministerstvo vyžádá stanovisko Ústřední 
knihovnické rady, kterou ministerstvo zřídí, vydá 
její stanovy a jednací řád.

� Vláda nařízením stanoví pravidla poskytování 
dotací podle odstavce 1, zejména za jakých 
podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou 
dotace poskytovány.



Oblasti podpory
� projekty vědy a výzkumu
� zavádění nových technologií v oblasti zajištění VKIS
� podporu propojení knihoven v síti
� zpracování a zpřístupnění informačních pramenů v

elektronické podobě
� doplňování knihovního fondu
� ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí
� zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním

postižením
� projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti
� zajištění výkonu regionálních funkcí
� zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků

knihoven
� výstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny
� vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a

protipožárními systémy



Programy Ministerstva kultury

� Česká knihovna - MK ČR
� Knihovna 21. století - MK ČR
� Programy výzkumu a vývoje - MK ČR
� VISK – Veřejné informační služby knihoven
� Projekt internetizace knihoven

Dotační politika krajů
� Program podpory regionálních funkcí
� Speciální programy pro knihovny: Vysočina, 

Středočeský kraj, Pardubický kraj…?



Financování dotačních programů
Dotační program Rezort 2006

2007 2008 2009
2010 2011

Regionální funkce Kraje 128
128 132 133
116 115

VISK MK ČR 30,2 69,1 63,3 46
58,9 59,1

Knihovna 21. století MK ČR 2,1 2,2
3 2,3 2,3 2,5

Česká knihovnaMK ČR 2 3 3,1
1,8 1,7 2,2

Licence půjčování zvuk. dok. MK ČR 5,95
5,95 5,95 5,95 6
6

Licence půjčování tiš. dok. MK ČR
23,5 23,2 23,3
22,6 22,3

Licence na veřejné čtení MK ČR
0,08 0,09 0,09
0,09 0,09

Výzkum a vývoj MK ČR 2 3,4 7,7
3 10,6 2,4

Projekt internetizace knihoven MK ČR 100
100 100 80 80
25

Fond rozvoje VŠ MŠMT 2,8 3,9
2 1 1 0

Informační zdroje pro VaV MŠMT 130
130 130 130
130 150

CELKEM 403 469
470 427 429
382

Dotační program Rezort 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Regionální funkce Kraje 128 128 132 133 116 115

VISK MK ČR 30,2 69,1 63,3 46 58,9 59,1

Knihovna 21. století MK ČR 2,1 2,2 3 2,3 2,3 2,5

Česká knihovna MK ČR 2 3 3,1 1,8 1,7 2,2

Licence půjčování zvuk. dok. MK ČR 5,95 5,95 5,95 5,95 6 6

Licence půjčování tiš. dok. MK ČR 23,5 23,2 23,3 22,6 22,3

Licence na veřejné čtení MK ČR 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09

Výzkum a vývoj MK ČR 2 3,4 7,7 3 10,6 2,4

Projekt internetizace 
knihoven

MK ČR 100 100 100 80 80 25

Fond rozvoje VŠ MŠMT 2,8 3,9 2 1 1 0

Informační zdroje pro VaV MŠMT 130 130 130 130 130 150

CELKEM 403 469 470 427 429 382



Programy Ministerstva kultury

�Vyhlášení programů: 30.10.
�Termín odevzdání projektů: 10.1.
�Výsledky grantového řízení: březen
�Termín odevzdaní vyúčtování: 15.1.



Knihovna 21. století



Česká knihovna
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VISK 2 – Vzdělávání v oblasti ICT

�Vybudování 15 vzdělávacích center
�Základní školení ICT
�Specializovaná školení v oblasti ICT



VISK 3 – Informační centra VK

� Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, 
zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména vytváření 
celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi 
ICT, podpora centrálních služeb na podporu systému 
knihoven v rámci celé ČR

� Zahájení a pokračování automatizace knihovnických 
činností v knihovnách menších měst a obcí zejména 
prostřednictvím regionálního kooperačního systému

� Zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na 
internetu zejména prostřednictvím regionálního 
kooperačního systému

� Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace 
primárních a sekundárních informačních dokumentů v 
elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven

� Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro 
občany se zdravotním postižením - nákup technických 
zařízení a software (s výjimkou běžného hardware) 
umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, elektronických 
informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým, 
slabozrakým a sluchově postiženým obyvatelům.



VISK 3 - Podmínky pro získání dotace

� Dodržování knihovnických standardů
� Zpřístupnění webové stránky knihovny 
� Pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR (SK 

ČR), platí pro:
� krajské knihovny 
� ústřední odborné knihovny
� specializované knihovny s unikátním fondem 
� vysokoškolské knihovny 
� knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí
� vybrané městské knihovny působící ve větších městech 

nad 10 000 obyvatel (např. bývalé okresní knihovny, 
které nevykonávají regionální funkce)



VISK 3 – Jak napsat projekt

� Současný stav
Velmi stručně popište situaci knihovny z hlediska 
využití informačních a komunikačních technologii 
nebo charakterizujte situaci v oblasti, která je 
předmětem řešení projektu

� Cíle projektu - uveďte v bodech
� Navrhovaný postup realizace

Popis technického řešení, přehled nakupovaných 
zařízení a služeb, případně harmonogram, 
odborné zajištění realizace projektu, 
spolupracující instituce, firmy, odhadovanou 
pracovní kapacitu, kalkulaci nákladů, dodržování 
standardů,  zdůvodněte uplatnění atypického a 
nákladného řešení apod.



VISK 3 – Jak napsat projekt

� Očekávané výsledky řešení, charakteristika 
výstupů, přínos řešení
- uveďte v bodech co bude výsledkem řešení, 
kvantifikujte výsledky např. počty zpracovaných 
záznamů, počet vybavených míst pro uživatele, 
uveďte co budu přínosem řešení projektu

Z dotace není možné hradit mzdy zaměstnanců, 
pohoštění, občerstvení a dary, náklady spojené 
se zahraničními cestami zaměstnanců, náklady 
na vyškolení personálu nesouvisející s projektem, 
náklady na vypracování projektu, nábytek, 
odpisy, nákup CD-ROM, laminátory, etikety na 
tisk čárových kódů, tiskárny, kopírky, veškeré 
provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, 
telefony, faxy, poštovné atd.).



VISK 4 – Digitální knihovna



VISK 5 – Retrospektivní konverze 
katalogů - Retrokon

� Určeno pro knihovny s fondy nad 200000 
sv.

� Získaná data mohou využívat všechny 
knihovny

� Zaměření
� Skenování
� Převod do databáze



VISK 6 – Digitální zpřístupnění 
vzácných dokumentů



VISK 7 - Kramerius



VISK 8 – Informační zdroje



VISK 9 – Souborný katalog + autority



PIK - Projekt internetizace knihoven

� Cíl: připojit všechny knihovny evidované dle 
knihovního zákona k internetu 

� Řídí Ministerstvo kultury
� Bezplatné připojení rychlostí 2Mbit/s nebo satelit
� Hrazení komunikačních poplatků ze státního 

rozpočtu
� Povinnost zpřístupnit bezplatně veřejný internet
� Počet knihoven zapojených do PIK – 3200
� Pokračování PIK v roce 2013 ?

� 2500 knihoven



Využití evropských 
strukturálních fondů

Karlovy Vary KK
Krajská knihovna - multifunkční informační centrum 
regionu; Vzdělávání knihovníků

Karviná RKK Výstavba knihovny

Rožmitál KMT
Centrum celoživotního vzdělávání a knihovna manželů 
Tomanových

Městská knihovna Litvínov Výstavba knihovny

Vsetín Vybudování prostor pro MVK 

UZS - SKIP Vzdělávání pracovníků v kultuře

Knihovna Kroměřížska Centrum celoživotního učení

NK ČR + MZK Národní digitální knihovna



Strukturální fondy EU 2007-2013

� Objem finančních prostředků 774 miliard Kč

� Operační programy regionů
� Výstavba a rekonstrukce knihoven
� Rozvoj lidských zdrojů

� Fond soudržnosti 
� Integrovaný operačních program

� Digitalizace kulturního dědictví

� OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
� OP Lidské zdroje a zaměstnanost



Vše o strukturálních fondech: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/


