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A) Úvod
Výroční zpráva za rok 2020
Uplynulý rok, silně poznamenaný pandemií onemocnění covid-19, mnohým z nás
připravil nečekané životní zvraty, pohybující se od naprostých tragédií po pouhou
nutnost vyrovnat se s banalitou každodennosti. Samotné onemocnění a jeho přenesený dopad na společnost asi nejlépe vystihl biochemik Jan Konvalinka v rozhovoru pro Deník N: „…nacházíme (se) na nepříjemné hranici mezi strašlivou smrtící
epidemií a banální, málo nebezpečnou nakažlivou respirační chorobou. V tom prvním případě není celkem co řešit, nikdo nebude protestovat, všichni se izolují a zastavíme to. V tom druhém trochu vzroste celková úmrtnost, ale není to nic dramatického a žádná zvláštní opatření to nevyžaduje. My jsme uprostřed.“
Co bude následovat po epidemii, lze nyní jen těžko předvídat. Pravděpodobně nastane nelehké období, spojené s osobními propady a ekonomickými ztrátami jednotlivců i celé společnosti. Stejně tak to ale zřejmě bude i doba, která nastartuje
nové technologie, dá impulz ke vzniku dnes ještě neznámých odvětví a vytvoří nečekané příležitosti.
Jak se mají k nastávajícímu období postavit knihovny a jejich zaměstnanci? Tak,
jak to učinili v roce 2020. Opět to budou právě oni, kdo mohou nabídnout tradiční
i inovované služby reagující na nastávající změny a na nezměněné i nové potřeby
svých čtenářů. Mohou fungovat jako garanti ověřených informací nebo vytvářet
místo, kde se uživatelé prostě jen budou cítit dobře, i když budou třeba nuceni zůstávat jen ve virtuálním prostředí.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům SVK PK za ohleduplné chování
a toleranci, kterou projevili v době pandemie a také chci poděkovat uživatelům
naší knihovny za trpělivost, se kterou přijali opatření nutná v době omezeného
provozu.
Všem patří velký dík.

Mgr. Daniel Bechný
ředitel SVK PK
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B) Hodnocení odborné činnosti – knihovnické
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) splnila většinu
hlavních úkolů roku 2020.
Pandemie covid-19 a s ní spojená opatření měly za následek propad sledovaných
statistických ukazatelů. Počet registrovaných uživatelů se snížil na 8 114, z toho
20 čtenářů je mladších 15 let. Celkový počet výpůjček činil 325 350. Uživatelé
v současnosti navštěvují knihovny nejen proto, aby si nějaký dokument vypůjčili,
jde jim především o relevantní ověřené informace, které nemusí knihovna vždy poskytnout formou výpůjčky, ale např. odkazem na elektronické zdroje. Přesto se
SVK PK snaží své fondy a služby propagovat různými výstavami, přednáškami,
besedami, autorskými čteními aj. Úzce spolupracuje s Plzeňským deníkem, na jehož stránkách se čtenáři pravidelně mohou seznamovat s novinkami ve fondu
SVK PK. Čtenáři mají dokonce sami možnost navrhovat a doporučovat knihovně,
jaké tituly by měla do fondu pořídit, na jejich popud jich v minulém roce SVK PK
pořídila 15.
Sobotní provoz výpůjčního protokolu, zóny volného studia, samoobslužné internetové studovny a volného výběru knih, kterým vycházíme vstříc zejména těm uživatelům knihovny, kteří jsou v průběhu pracovního týdne mimo Plzeň, a přesto by
rádi služeb SVK PK využívali, byl obnoven v květnu. V říjnu jsme jej však byli
nuceni znovu pozastavit. Vracení knih prostřednictvím biblioboxů se stalo v době
úplného uzavření knihovny takřka jedinou možností, jak vypůjčené knihy vrátit.
Knihovna přistoupila k hromadnému prodlužování výpůjček i registrací, aby se čtenáři nedostali do prodlení, když nemají možnost knihovnu navštívit. Toto opatření
samozřejmě znamenalo nižší objem využití biblioboxů. Dokládá to zhruba třetinový
pokles knih vrácených tímto způsobem. Službu zajišťujeme ve spolupráci s Univerzitní knihovnou ZČU pro čtenáře obou knihoven. Boxy jsou umístěny jak v univerzitním kampusu, na jednotlivých fakultách a vysokoškolských kolejích, tak i na
Centrálním autobusovém nádraží a hlavním nádraží ČD. Biblioboxy prošly
v r. 2020 velkou změnou, sjednotil se jejich vzhled pod jednotný brand.
Přírůstek knihovního fondu je nižší než v minulém roce (15 450), nižší celková návštěvnost souvisí také s uzavřením internetové studovny – služby Internet express.
Díky projektu Česká knihovna jsme mohli doplnit knihovní fond o dalších 20 svazků knih české literatury a literární vědy, v rámci projektu Cizojazyčná knihovna pak
o 94 zahraničních tituly.
Zakázku na vazbu novin a časopisů v celkovém objemu 400 000 Kč získala stejně
jako v loňském roce firma Obermeier Buchbinderei, s. r. o. Kvalita zpracování dodaných vazeb byla velmi dobrá, bylo svázáno 230 svazků novin a 732 svazky časopisů.
Pokračoval také projekt Restaurování starých tisků z dotačního programu IROP,
Výzva č. 25 Knihovny, zrestaurováno byly 62 svazky. V souvislosti s plánovaným
prodejem objektu ve Starém Plzenci, který jsme využívali po dobu rekonstrukce
depozitáře Bory 16, financované z dotačního programu IROP, jsme byli nuceni na
konci r. 2020 vystěhovat knihovní regály zde uložené.
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SVK PK byla úspěšná se svými žádostmi o dotace z programů VISK, vyhlašovaných MK ČR. Knihovna získala rovněž dotaci na projekt Noc literatury z rozpočtu
Magistrátu města Plzně, která se však musela uskutečnit v náhradním říjnovém
termínu a jen pro omezený počet účastníků za dodržení nezbytných hygienických
opatření. Přesto SVK PK připravuje podobný projekt i na r. 2021 a pevně věří, že
jej bude možné uskutečnit.
V průběhu roku 2020 došlo k několika personálním změnám, pracovní kolektiv
SVK PK se omladil a zvýšil se též počet pracovníků s vysokoškolským a odborným knihovnickým vzděláním. Bohužel nás také několik kolegů navždy opustilo,
přesto na ně s láskou a úctou stále vzpomínáme. Knihovna připravila řadu literárních soutěží nejen pro naše uživatele, ale i širokou veřejnost, která nás sleduje na
sociálních sítích. Za jednu z nich, soutěž o komiksu, SVK PK obdržela prestižní
ocenění v soutěži Content Marketing.
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1 Propagace a marketing
Propagace online
Průběžně byly aktualizovány webové stránky především v sekcích aktualit, kalendáře akcí a kontaktů, avizovány změny v počtu a rozmístění biblioboxů s přiložením online map. Rozšíření nabídky služeb či vyhlášení výběrových řízení byla avizována na home page formou graficky ztvárněných bannerů. Připravované akce
byly propagovány prostřednictvím elektronických pozvánek, plakátů či informačních letáků, které grafik autorsky navrhoval a graficky realizoval, anebo prováděl
korektury a retuše materiálů dodaných. Změny v provozu knihovny a online katalogu byly včas avizovány, na hlavní stránce byly oznamovány též informace o prodeji vyřazeného fondu, nabídce online služeb apod.; administrační systém webu
byl včas nastaven na automatické přepnutí zobrazení změn provozních dob všech
oddělení (léto, Vánoce). Materiály odborných oddělení a základní dokumenty
knihovny byly zveřejňovány a průběžně aktualizovány formou souborů ke stažení
(prezentace, soupisy rešerší a nabídek z fondu, rozvrhy výuky a termíny zkoušek,
materiály pro výkon regionálních funkcí). Ze všech pořádaných akcí přinášíme následně veřejnosti fotoreportáž. Médiím poskytujeme vyžádané grafické materiály.
Podle požadavků vedoucích oddělení byla aktualizována data webu. PR oddělení
také spravuje všechny dotazy a připomínky přes formulář webových stránek a odpovídá uživatelům do 48 hodin od zadání požadavku. Specifické požadavky jsou
předávány vedoucím oddělení OAS, případně OPS. Na Facebooku jsou denně aktivně spravovány stránky Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Meeting
Literature, skupina Literární akce v Plzni a nově zřízená skupina Krajem s vědárnou, na Twitteru SVK PK, na Youtube kanál SVK PK, dále též Instagram. V době
uzavření knihovny z důvodu koronavirové pandemie je vedoucí PR na telefonní
službě pro naše uživatele, messenger na sociálních sítí slouží jako komunikační
kanál v režimu 24/7. Momentálně má oddělení PR a marketingu 5 zaměstnanců,
3,75 úvazku.
Grafika, sazba, publikace
V průběhu roku byly navrhovány pozvánky, plakáty, tematické samolepky, bannery elektronické i závěsné velkoformátové na budovu OZK, čestná uznání a diplomy; pro akce OZK byla vytvářena speciální grafická výzdoba dle požadavků.
Webová grafika vyžadovala retuše a výřezy či koláže obrázků. V návaznosti na
průběžnou obměnu fondu ve volném výběru knih (dále VV) probíhala průběžně
sazba matric MDT popisků polic a stojanů. V jednotném vizuálním stylu byly aktualizovány grafické předlohy různých šablon dle požadavků. Dle potřeb organizace
byly v jednotném stylu navrhovány její další dokumenty. K Roční zprávě byly sestaveny tabulky statistických ukazatelů a provedena sazba celého dokumentu, po
schválení nadřízeným orgánem byl dokument vystaven online. Dodané plakáty
byly dle požadavků retušovány či přesázeny do žádaných formátů až do velikosti
A0. Bylo prováděno značení v budově dle pokynů hygienické stanice a v souladu
s aktuálními nařízení vlády v době koronavirové pandemie.
Podle potřeby byly prováděny jazykové korektury (tiskové zprávy, propagační materiály k akcím, Roční zpráva a Plán hlavních úkolů organizace, MDT popisky re-
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gálů a bočnic VV, dodané pozvánky, popisky a materiály k výstavám), skeny interních dokumentů byly dle požadavků graficky upravovány dle potřeb sazby. Pravidelně byla zhotovována fotodokumentace všech pořádaných akcí (přednášky, výstavy, vernisáže) či částí budovy pro prezentační účely. Na pracovišti jsou archivovány též všechny externě dodané fotodokumentace. Průběžně byla poskytována
metodická pomoc ostatním oddělením, z dodaných dat vytvářeny prezentace pro
konference a semináře. Průběžně probíhala kontrola a obnova poškozených informačních materiálů v budově.
Vizuály jednotlivých produktů k propagaci jsou v jednotném stylu signifikantním
pro SVK PK, v měsících běžného provozu vydáváme tištěný měsíční program
v několika formátech a interní magazín. V době omezeného provozu je připravován e-mailový newsletter s provozními informacemi pro všechny uživatele registrované v AKS Aleph500.
Public relations
Oddělení PR mělo v roce 2020 za cíl pokračovat v udržování kladných postojů veřejnosti ke knihovně a zvýšit zájem o ni ze strany uživatelů současných i potencionálních. Public relations neboli vztahy s veřejností jsou funkcí managementu, vycházející z dlouhodobé strategie knihovny. Zaměření PR zahrnovalo různé cílové
skupiny: uživatele, vlastní zaměstnance, dodavatele, úřady, místní obyvatelstvo,
sdělovací prostředky aj. Mezi další úkoly PR patřilo zejména vytvářet identitu knihovny, lobbying, fundraising a marketing událostí (kulturní, vzdělávací a společenské akce). Cílem budování firemní kultury bylo identifikovat knihovníky s knihovnou, s tím, co dělá, kam směřuje.
Oddělení PR kontinuálně pracovalo na posílení interní kultury instituce, podařilo se
nastartovat otevřenou komunikaci, týmovou spolupráci a rozvoj zaměstnanců.
Komunikační kanály:
▪

tiskoviny (nástěnky, letáky, manuály, výroční zprávy)

▪

elektronické (mailová komunikace)

▪

zaměstnanecké dárky

▪

prostředky zpětné vazby (možnost osobního setkání s pracovníky PR podle
potřeb zaměstnanců)

▪

zaměstnanecká setkání – v roce 2020 bohužel z důvodu pandemie nebylo
možné realizovat pravidelné setkání všech zaměstnanců – vánoční večírek
ani snídani s ředitelem

▪

tištěný interní magazín Volný výběr

▪

interní soutěže

V rámci posilování vztahů s odbornou veřejností jsme pokračovali ve spolupráci se
ZČU na přípravě přednášek a seminářů realizovaných v prostorách SVK PK.
Za rok 2020 webové stránky navštívilo 137 977 čtenářů, na Facebooku máme
2 891 sledujícího, což je meziroční nárůst cca 400 osob, na Instagramu 579
a Twitteru 291. V online vyhledávačích při zadání „Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje“ nalezneme 84 800 vyhledaných odkazů.
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Fotograf oddělení pořizuje časosběrnou fotodokumentace k výstavbě nového depozitáře. V rámci připomínání tradic řemesel jsme uspořádali pro média, sousední
subjekty a zástupce zaangažovaných institucí, organizací a firem „zalití glajchy“ –
oslavu dokončení hrubé stavby depozitáře.
Kulturní management
V hlavní budově oddělení PR v roce 2020 realizovalo 7 kulturních a 18 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 493 osoby, kulturních akcí
1 150 osob.
Opět jsme se zapojili do akcí Nadace 700 let města Plzně – Plzeňské dvorky
a Historický víkend. Plzeňské dvorky přivedly do naší Galerie Evropského domu
SVK PK přes 600 účastníků během jediného dne, což směle konkuruje obvyklé
roční návštěvnosti tohoto prostoru. Historický víkend, coby tradiční akce města,
přinesla SVK PK nadregionální propagaci a na veřejných exkurzích jsme s historií
budovy seznámili dvě stovky návštěvníků.
Proběhlo 4. mistrovství Plzně ve scrabble, postupové na mistrovství ČR.
Na sociálních sítích jsme připravili v průběhu roku 3 originální soutěže v brandových barvách – v měsíčním formátu – k březnu, měsíci čtenářů, letní prázdninovou
cestovatelskou zaměřenou na propagaci literárních míst Plzeňského kraje – Krajem s vědárnou a vánoční soutěž o nejkrásnější knihovnu – Ukaž svoji knihovnu!
Největší a organizačně nejnáročnější akcí roku byla Noc literatury, kdy na běžně
nedostupných místech města četlo 7 osobností 7 textů současných evropských
autorů. Odměnou bylo 600 spokojených účastníků noční literární hry. Akci koordinovali 4 pracovníci PR, 8 pracovníků jednotlivých stanovišť a 4 dobrovolníci.
V roce 2020 byla akce pořádána ve speciálních podmínkách – limitován byl počet
osob na jednom čtení, 2m rozestupy mezi jednotlivými místy k sezení a nutnost
roušek. Přesto byl zájem veřejnosti nadstandardní. Zapojeno bylo divadlo Sklep,
jehož herci texty interpretovali.
Velmi se osvědčily komentované prohlídky pro veřejnost se zaměřením na historii
budov, zvláště ty večerní, proto je plánujeme opakovat každý čtvrtrok, pokud situace dovolí.
V momentě uzavření knihovny jsme hledali nové nástroje pro zpracování a zveřejnění výstav v online v prostoru. Byl vybrán Mobirise, ve kterém začala grafička připravovat výstavu Historické okamžiky SVK PK. Tatáž výstava byla oddělením připravena v offline verzi a umístěna v prostorách hlavní budovy. Začali jsme pracovat na přípravě výstavy pro Smetanovské dny 2021 v obou verzích.
Participace
V rámci strategie otevřít knihovnu veřejnosti jsme i nadále pod hlavičkou rámcové
smlouvy spolupracovali se ZČU, především s katedrou filozofickou, pedagogickou
a právnickou. Spolupráci jsme navázali také se studentskou organizací pod Lékařskou fakultou UK v Plzni. S Českou astronomickou společností připravujeme akce
k výročí Josefa Františka Smetany, od jehož narození v roce 2021 uplyne 220 let.
S FF ZČU pracujeme na přípravě webinářů pro studenty VŠ – jak psát vědeckou
práci, jak na citace atp.
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Velmi aktivní spolupráci na konferencích a besedách pro studenty jsme navázali
především s International Federation of Medical Students Associations Czech Republic a společně připravujeme pravidelná setkání – Ženy v medicíně.
Nově probíhá spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, se kterou realizujeme odborné přednášky.
Pro rok 2021 připravujeme pravidelný festival k výročí literární a umělecké osobnosti, tentokráte Danteho – 700 let, ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Krizová komunikace
V pandemickém roce 2020 bylo nutné přizpůsobit se nově vzniklým podmínkám,
reflektovat stále se měnící situaci a nová vládní nařízení a v tomto duchu pravidelně informovat uživatele o veškerých změnách v provozu knihovny. Díky tomu
byly také pravidelně zaškolováni pracovníci oddělení PR a OAS do prvků krizové
komunikace.
Ve druhé polovině roku byly s každou změnou stupně protiepidemického systému
(PES) obesíláni uživatelé SVK PK infomailem s podrobnými informacemi, ke komunikaci v režimu 24/7 byl vyčleněn messenger na sociálních sítích. Veškerá komunikace s veřejností byla koordinována oddělením PR, odborné a individuální
dotazy byly předávány ke zpracování vedoucím příslušných oddělení, provozní informace byly předávány okamžitě. Vedoucí oddělení byla stanovena call centrem
a vyřizovala telefonické dotazy čtenářů.
V momentech částečného otevření knihovny bylo prováděno značení dle pokynů
KHS v souladu s PES a příslušným vládním nařízením.

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
Nejdůležitější součást náplně činnosti obou pracovnic oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví představují úkoly v oblasti výkonu regionálních funkcí (dále jen
RF) knihoven, a to zejména koordinační, metodická a poradenská činnost a organizační zabezpečení vzdělávacích akcí pro knihovníky v regionu. Na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji (dále jen PK) schválilo krajské zastupitelstvo pro
rok 2020 navýšenou částku 8 000 000 Kč, z toho bylo minimálně 2 000 001 Kč určeno na nákup knihovního fondu pro veřejné knihovny v kraji. Pro SVK PK nebyly
prostředky na výkon RF zvlášť vyčleněny (viz příloha č. 12).
Podle Plánu hlavních úkolů SVK PK byly průběžně prováděny kontroly nakládání
s finančními prostředky z dotace na výkon RF v rozsahu „Pravidel poskytování
a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji“, tj. na výběr titulů, efektivitu nákupu knih do výměnných fondů, na jejich
odborné zpracování a distribuci do knihoven a na nákup drobného hmotného majetku. Začátkem roku bylo znovu komplexně překontrolováno vyúčtování dotace
na základě předložených účetních dokladů ze všech 16 pověřených knihoven; následně byla zpracována souhrnná hodnotící zpráva za rok 2019 pro poskytovatele
dotace. Zpráva byla rovněž předána Národní knihovně ČR a byla zveřejněna v termínu do 31. 3. 2020 na webových stránkách SVK PK.
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Rok 2020 byl svým charakterem a průběhem zcela mimořádný. Pandemie nového
koronaviru SARS-CoV-2 podstatným způsobem omezila celou společnost včetně
činnosti
knihoven. V důsledku realizace vládních opatření k zamezení šíření koronaviru
musely být knihovny po řadu týdnů zcela uzavřeny pro veřejnost nebo byly jejich
služby poskytovány s celou řadou omezení. Stejným způsobem byly limitovány
nebo zcela zrušeny různé druhy vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
v knihovnách, což se výsledně projevilo ve statistice i hodnocení činnosti knihoven.
Výkon RF v Plzeňském kraji je smluvně převeden ze strany SVK PK na 16 pověřených knihoven. Dle pověření zabezpečovaly činnost 472 obsluhované knihovny
s nárokem na dotaci. Nově přibyla knihovna v Prostiboři (PK Stříbro), která byla
obsluhována bez dotace. Pro rok 2020 byly naplánovány 4 společné koordinační
porady OVOK s řediteli a vedoucími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje. Z výše uvedených důvodů byla březnová
porada bez náhrady zrušena, poradu 18. 6. se podařilo uskutečnit za zvýšených
hygienických opatření s fyzickou účastí v SVK PK. Plánovaná výjezdní porada
v říjnu byla nahrazena podrobným zápisem, porada 10. 12. proběhla online. Veškerá potřebná komunikace s knihovnami byla řešena telefonicky a elektronickou
poštou. Z nedostatku přímých kontaktů bohužel vázla distribuce materiálů pro
knihovny a tento stav nadále trvá.
V roce 2020 bylo provedeno pouze 16 metodických návštěv v pověřených a obsluhovaných knihovnách. Návštěvy byly účelově zaměřeny na výkon regionálních
služeb ze strany pověřených knihoven a kontrolní činnost související s využitím
krajské dotace na výkon RF. Pracovní cesta navazující na výkon RF se uskutečnila do Prahy na jednání sekce Sdružení knihoven pro RF. Ostatní jednání odborných sekcí a skupin na celostátní úrovni probíhala v průběhu roku online formou.
Poradenství se týkalo nejvíce uvádění vládních opatření k zamezení šíření nemoci
covid-19 do praxe knihoven, činnosti
v knihovnách v době jejich uzavření, komunikace knihoven s veřejností, poskytování služeb v omezeném režimu, plnění podmínek krajské dotace na výkon RF
knihoven.
Činnost knihoven v první vlně koronavirové epidemie v PK mapoval průzkum „Covid-19 a knihovny“.
V rámci hlavních úkolů OVOK se pracovnice zabývaly konzultacemi ke statistice
výkonů knihoven a kontrolami statistických výkazů a sumářů KULT (MK) 12-01 za
jednotlivé zpravodajské jednotky. Výsledné údaje byly po opravách zpracovány
v podobě celokrajských sumářů a s komentářem v termínu odeslány NIPOS MK
ČR. Výsledky posloužily jako podklad pro vydání materiálu „Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce 2019“, ISBN 978-80-86944-71-5. Všechny
statistické údaje byly po celý rok k dispozici a sloužily jako podklad pro další práci
oddělení, k analytické činnosti pro kraj i k porovnání výsledků v rámci celé republiky (RF, benchmarking knihoven, standardy VKIS).
Metodickou pomoc k vedení žákovské knihovny si vyžádal pedagog Akademie hotelnictví a cestovního ruchu (https://www.hotelova-skola-plzen.cz/).
Oddělení podalo žádost o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve výši
25 000 Kč na projekt Kurzy ICT a specializované profesní semináře. V rámci projektu se počítalo s výukou v rozsahu 50 vyučovacích hodin, dalších 10 hod. výuky
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mělo být hrazeno z prostředků krajské knihovny. Kvůli jarnímu uzavření knihoven
byla realizace kurzů časově posunuta do druhého pololetí, nakonec se však podařilo uskutečnit pouze vzdělávací akce připravené na září prezenční formou.
Ostatní termíny byly postupně podle pandemické situace nejprve posouvány a posléze definitivně rušeny. Celkem se uskutečnily pouze dva z plánovaných kurzů
viz příloha 13. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli dotace.
Pro pracovníky veřejných knihoven byla připravena ještě řada dalších vzdělávacích programů, ovšem realizováno jich bylo jen 5, z toho 3 akce se uskutečnily na
podnět a s finanční podporou regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP 04).
Úkolem OVOK byla také příprava a koordinace odborné praxe na pracovištích
SVK PK pro studenty SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. Ve školním roce 2019/2020 se
průběžné praxe zúčastnily 2 studentky 4. ročníku a 1 studentka 3. ročníku, praxe
byla předčasně ukončena začátkem března 2020. V náhradním termínu v srpnu
absolvovala v SVK PK souvislou odbornou praxi 1 studentka SOŠ. Dvoutýdenní
odbornou praxí v SVK PK prošla studentka Střední školy knižní kultury, o.p.s. Ve
školním roce 2020/2021 poskytla knihovna možnost průběžné praxe 2 studentům
SOŠ. I tato výuka je poznamenána výpadky v souvislosti s uzavřením škol. Individuální konzultace a poradenství se týkaly zejména podpory při zpracování seminárních prací a závěrečných diplomových prací pro studenty škol s knihovnickým
zaměřením, nejčastější formou byla elektronická dotazníková šetření.
Obě pracovnice oddělení se účastnily kontrolní činnosti SVK PK, práce odborných
komisí, např. sekce SKIP pro vzdělávání a sekce veřejných knihoven, podílely se
na činnosti sekce SDRUK pro regionální funkce, na činnosti regionální organizace
SKIP. Vedoucí oddělení byla členkou krajské poroty pro soutěž měst a obcí Zlatý
erb a Junior erb. Soutěž Vesnice roku byla pro rok 2020 vyhlašovateli zrušena, ale
navazující soutěž Knihovna roku byla MK ČR vyhlášena a vyhodnocena. Za Plzeňský kraj byla do soutěže nominována Obecní knihovna Kozolupy, v soutěži
Městská knihovna roku kraj zastupovala Městská knihovna Kdyně, obě po posouzení ze strany OVOK.
Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury, dokumenty
jsou na vyžádání zpřístupňovány prezenčně ve všeobecné studovně. Dle plánu
byla provedena revize příruční knihovny spojená s vyřazením zastaralých titulů.
Pracovnice oddělení zajišťovala po celý rok správu spisovny.

3 Oddělení informačních technologií
Velkou část roku 2020 byly z důvodu pandemických opatření naše budovy pro veřejnost uzavřeny. To umožnilo přístup k podlahovým a stropním tunelům ve veřejných prostorách knihovny i během dne, a mohlo tak dojít k již dlouho plánované
pokládce optických kabelů. Celkem byly položeny téměř 2 km optického kabelu.
Došlo k navaření deseti optických van, byl pořízen výkonný optický router, switch
a zbytek nevyhovujících aktivních prvků. Celé toto řešení dovoluje plně duplexní
přenos o kapacitě 10 Gbps v celé naší páteřní síti, tedy mezi všemi racky a budovami naší instituce. Toto řešení s sebou nese také značné zjednodušení, zpřehlednění a nové možnosti zabezpečení sítě. Díky úbytku aktivních prvků, meta-
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lické kabeláže a vyřazení tří morálně zastaralých serverů bylo možné sjednotit rozsah serverovny z původních 4 racků do nynějších dvou. Došlo k vyřazení velkého
množství zastaralé techniky, kabeláže a také nemalého množství nábytku. To nám
zajistilo dostatečné skladovací a pracovní prostory.
V pobočkách na Borech došlo z důvodu stavebních úprav v rámci rekonstrukce
budovy Bory 16 k odstavení telefonních linek a bylo nutné tyto linky něčím nahradit. Jako náhrada byla zvolena technologie VOIP z důvodu rychlé návratnosti investice. Veškeré borské prostory se podařilo pokrýt pomocí 4 vysílačů a 18 sluchátek. Toto řešení nám mimo jiné také zpřehlednilo a zjednodušilo kabeláž.
Do vzdělávacího centra byly nainstalovány nové PC pořízené v rámci dotačního
programu VISK. Tato PC nahradila již dosluhující techniku, která nevyhovovala
především při výuce nových grafických SW. Jelikož jsou nové PC vybaveny bezdrátovými moduly, zkrátila se i doba pro odstavení a opětovné zapojení jednotlivých PC dle potřeb vzdělávacích akcí. Díky nákupu nové výpočetní techniky došlo
také k rozšíření internet express o 2 PC a upgradu či nahrazení stávajících počítačů.
Emailový server MS Exchange byl upgradován na aktuální verzi 2019. V roce
2020 byl dokončen přechod z domény svkpl.cz na svkpk.cz a veškeré naše služby
jsou již dostupné z nové domény.
Jako každý rok zajišťovalo oddělení IT technickou podporu pro revize knihovních
fondů a afunkčnost všech IT technologií, hardwaru a softwaru knihovny.

4 Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
Plnění základních činností
Zpracování dokumentů je prováděno v AKS Aleph500 v22. Bibliografické záznamy
zpracované dle RDA ve formátu MARC21 jsou pravidelně poskytovány do Souborného katalogu ČR, denně od pondělí do soboty službou OAI-PMH. Katalogizační
pravidla AACR2R jsou nadále užívána pouze pro retrokonverzi bibliografických záznamů z lístkového katalogu a monografické akviziční záznamy.
V rámci oddělení proběhl grant: VISK5 Rekatalogizace knihovního fondu
a VISK9/II Harmonizace lokálních autorit, spojený s obohacováním starších bibliografických záznamů věcnými údaji. V rámci projektu byly opraveny a doplněny
1 464 záznamy o autoritní věcné údaje. Obohacené záznamy jsou pro účely statistiky označovány kódem corr. Část grantu byla vrácena z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků.
Zpracování nově získaných titulů probíhá průběžně. Počet zpracovaných bibliografických záznamů jmenné a věcné katalogizace odpovídá změnám v průběhu
roku, dočasnému uzavření provozů a omezení akvizice. Stejná omezení ovlivnila
ve větší míře také retrokonverzi a rekatalogizaci. S omezením pokračuje systematická kontrola záznamů periodik signaturních řad 36A a 6.
V průběhu roku nastoupili noví pracovníci na pozice jmenný katalogizátor a evidence periodik.
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Činnost

plán

plnění

%

jmenná katalogizace

10 000

9 534

95

systematická katalogizace

10 000

9 381

94

předmětová katalogizace

9 000

7 675

85

retrokonverze

8 000

5 009

63

rekatalogizace

5 000

2 724

54

Návrhy
autorit
2020

osobní
905

korporativní

geografické

321

84

formální
deskriptory
0

opravy
jm. autorit
204

Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl splněn na 94 %, celkem bylo zapsáno
15 450 dokumentů. Z toho bylo 816 povinných výtisků monografií a 62 povinné výtisky dalších dokumentů, periodika vyjímaje. V rámci projektu Česká knihovna
2020 obdržela knihovna do fondu k 31. 12. 2020 dvacet z 23 objednaných českých titulů. Tituly objednané v rámci projektu Cizojazyčná literatura 2019 docházely v prvním pololetí roku 2020, celkem jich bylo dodáno 85 ze 104 základní objednávky a 56 titulů z rezervní objednávky a 5 původně neobjednaných titulů navíc
z rezerv projektu. Z projektu Cizojazyčná literatura 2020 bylo do přírůstku roku
2020 zapsáno 58 z 86 titulů základní objednávky a 26 titulů z rezervy.
Objednávky jsou kumulovány u velkých dodavatelů (Pemic, Kosmas, OPA). Knihkupci a nakladatelé ve městě (Dobrovský, Luxor, Oxford Bookshop, Starý Most
atd.) jsou oslovováni v případě zajišťování speciálního tematického profilu literatury, zejména regionálních titulů. Právnická literatura je převážně nakupována
přímo u nakladatelů z důvodů výhodnějších rabatů a malé dostupnosti ve velkoobchodní síti. Neprodejné publikace z univerzitních nakladatelství jsou získávány
z vybraných univerzit na základě trvalé objednávky, stále ale nejde o úplné pokrytí
jejich produkce. Podrobně je sledována regionální produkce a průběžně i zpětně
doplňována do fondu, a to i z odpisů jiných knihoven. Objednávky jsou u hlavních
dodavatelů kumulovány za účelem snížení počtu faktur a zasílány Nákupní komisi
ke schválení.
V rámci i mimo anketu na doplnění knihovního fondu zaslali čtenáři 11 podnětů na
celkem 20 titulů. Z navrhovaných titulů bylo 15 zakoupeno nebo objednáno.
Ostatní navrhované tituly nebyly zakoupeny z důvodu nedostupnosti na trhu, nevhodností pro fond nebo duplicity.

16

Dne 9. března 2020 byla podepsána smlouva o dílo k zakázce na vazby roku
2020. Práce započaly v březnu. Zakázka v hodnotě 400 000 Kč s DPH byla ukončena v termínu. Celkem bylo svázáno 230 svazků novin, z toho 66 svazků s šitou
vazbou a 164 lepnou vazbou, 732 svazky časopisů, z toho 124 malého formátu
a 608 velkého formátu. Zakázku provedla firma Obermeier Buchbinderei, s.r.o.
Předání oprav z druhé dodávky vazeb je připraveno na 4. února 2021.

Číselné ukazatele přírůstku v roce 2020
1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020
z toho knih a periodik
speciálních dokumentů

2 006 258
1 144 534
861 724

hudebniny

34 782

CD a gramodesky

14 452

videokazety

328

audiokazety

2 509

CD ROM

7 041

patenty

571 098

normy

158 126

mikrofilmy
mikrokopie
DVD
2. Přírůstek knihovního fondu
z toho knih a periodik
speciálních dokumentů

836
69 245
3 307
15 450
14 759
691

hudebniny

116

CD a gramodesky

227

videokazety

0

audiokazety

0

CD ROM
patenty

66
233

normy

0

mikrofilmy

0

mikrokopie

0

DVD

49
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2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu

728

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu

176

2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu

115

2d. Přírůstek pro Románskou knihovnu

194
84

2e. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé

1 752

3. Úbytek knihovního fondu

1 701

z toho knih a periodik

51

speciálních dokumentů

14 463

4. Počet získaných titulů knih

123

5. Mezinárodní výměna celkem
MV do fondu SVK PK

54

MV z fondu SVK PK

69
15 450

6. Signování
7. Počet zpracovaných svazků periodik

2 892

8. Počet docházejících titulů periodik

3 100
2 297

zpracováno titulů

33

zahraniční periodika

Rozdělení přidělených finančních prostředků 2020 do rozpočtů:
Rozpočet 2020

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

2 306 000,00

2 279 830,01

700 000,00

665 773,83

60 000,00

39 871,82

Periodika zahraniční

150 000,00

134 496,39

Periodika česká

100 000,00

109 062,90

Hudebniny

60 000,00

67 515,81

CD

50 000,00

35 894,32

DVD

5 000,00

270,00

CD-ROM

5 000,00

1 342,70

Dary + PV

1 000,00

0,00

30 000,00

20 849,52

130 000,00

123 325,00

Monografie
Databáze zahraniční
Databáze české

Knihovna pro nevidomé
Zahraniční knihovny
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Mezinárodní výměna

3 000,00

200,00

Knižní vazby periodik

400 000,00

373 088,45

4 000 000,00

3 851 520,75

Přidělené prostředky celkem

Na nákup knihovního fondu a vazby bylo v roce 2020 původně přiděleno
4 500 000 Kč. Dne 7. května byla částka příkazem ředitele snížena na 2 500 000
Kč. Nákup nových titulů byl omezen na minimum a vazba periodik pozastavena;
18. září byla částka opět navýšena na 4 000 000 Kč. Částka vyhrazená na vazbu
periodik činila 400 000 Kč. Příkazem ředitele bylo z celkové částky na nákup
knihovního fondu dále vyhrazeno 100 000 Kč na doplňování dokumentů oddělení
zahraničních knihoven. Přidělený rozpočet nebyl vyčerpán v plné výši – po
konzultaci a se souhlasem náměstkyně pro ostatní činnost. Pomalé čerpání bylo
ovlivněno pozastavením nákupu na několik měsíců, útlumem vydávání nových
titulů, v důsledku vládních opatření, problémy některých dodavatelů, uzavíráním
kamenných prodejen a výrazného zvýšení internetového prodeje.
V době omezeného nákupu byly na pracovišti akvizice zpracovávány dary a bylo
zahájeno zpracování exilových titulů z knihovny Exodus.

Plnění úkolů spolupráce a vzdělávání
Knihovna nadále přispívala do celostátního projektu Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit. Spolupráce s NK ČR pokračuje formou denního
zasílání (po–so) bibliografických záznamů do Souborného katalogu Caslin prostřednictvím protokolu OAI PMH a sdílením informací při získávání povinných výtisků monografií a periodik. V roce 2020 neproběhla pravidelná setkání pracovních
skupin.
Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami a příležitostně také českými organizacemi. Celkem byly od zahraničních partnerů do fondu
přijaty 54 dokumenty a partnerským knihovnám bylo zasláno 69 dokumentů.
Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v Souborném katalogu ČR,
NLK a VPK. Na rok 2021 bylo prodlouženo předplatné zahraničních periodik v nezměněné podobě. V předplatném českých titulů pro zahraniční partnery byl zrušen
odběr 2 titulů a jeden nový titul byl přidán. Počet titulů periodik získaných mezinárodní výměnou se nezměnil.
Ve spolupráci s oddělením ochrany a expedice knihovních fondů nadále probíhají
pravidelné kontroly jednotek se statusem „ve zpracování“ a záznamů, které obsahují pole BAS 0 09 a zároveň jsou k nim připojeny jednotky bez statusu zpracování. Průběžná kontrola fondu volného výběru byla pozastavena. Ve spolupráci
s oddělením informačních technologií probíhalo dohledávání chyb a opravy v bibliografických záznamech.
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5 Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů
Plán revizních prací na rok 2021 byl vypracován ke 4. 1. 2021, v termínu byl vypracován též protokol a závěrečná zpráva o revizi za rok 2020 a seznamy pracovníků, kteří se podíleli na revizi knihovního fondu (dále jen KF) v roce 2020.
Schůzka revizní komise se vzhledem protiepidemickým opatřením nekonala, všem
členům byly informace a podklady k revizi KF zaslány emailem.
Do konce roku 2020 bylo zrevidováno za součinnosti členů revizní komise a dalších pověřených pracovníků 131 498 knihovních jednotek (dále jen k. j.), což je
o 27 459 k. j. více, než byl plánovaný počet 104 039 k. j. Plán revize KF na r. 2020
byl splněn na 126 %.
V termínu byla provedena superrevize knihovního fondu SVK PK a nenalezené
dokumenty byly navrženy na odpis.
Revize KF byla prováděna elektronicky v AKS ALEPH500, revizním zařízením (revizní pistolí) a klasicky. Podklady pro revizi jednotlivých druhů dokumentů byly
zpracovány průběžně podle potřeby.
Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů (dále jen PRRKF), pověření
pracovníci oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů (dále jen ODZKF)
a další pověření pracovníci doplňovali v rámci retrokonverze chybějící bibliografické záznamy i s jednotkami záznamů u signatur 92… a 1…. K 31. 12. 2020 je
stav těchto signatur 926 599 a 154 003. Pracovnice PRRKF vytvořily retrokonverzí
2 450 bibliografických záznamů. Podle potřeby byly doplňovány údaje do bibliografických záznamů a jednotek.
Průběžná kontrola o stavu revizních prací byla provedena k 30. 4., 30. 9.
a 31. 12. 2020. Podrobné zprávy o průběhu revizních prací byly předkládány vedení organizace. Po dohodě byla vynechána zpráva za druhé čtvrtletí (tj. stav
k 30. 6. 2020) z důvodu uzavření knihovny v době od 13. 3. do 4. 5. 2020.
Při revizní činnosti probíhala spolupráce s ODZKF, kterému byly předávány návrhy na dodatečné zpracování nepravých i pravých periodik a chybné signatury
k opravě, s oddělením expedice a ochrany knihovních fondů (dále jen OOEKF)
a dalšími odděleními SVK PK.
Službu svk-46 se nepodařilo zprovoznit, neboť oddělení IT řešilo jiné naléhavější
úkoly.
K průběžné aktualizaci KF na základě obsahové a technické analýzy knihovních
dokumentů docházelo ve spolupráci s OOEKF. Pracovnice PRRKF se podílela na
tvorbě seznamů literatury navržené na odpis z fondu SVK PK. Z fondu knihovny
byly odepsány 1 743 knihovní jednotky a PRRKF zajistilo veškerou agendu s tím
spojenou. V případě odpisu posledního exempláře dokumentu byly uzavřeny bibliografické záznamy v AKS ALEPH500 a ze Souborného katalogu ČR byly záznamy vyřazeny.
Během roku 2020 byla na webových stránkách SVK PK 3x zajištěna nabídka vyřazené literatury pro knihovny a následně zprostředkován prodej veřejnosti.
PRRKF průběžně poskytovalo konzultace o provádění revizních prací a odpisech
pracovníkům SVK PK.
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6 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů
Po celý rok jsme zajišťovali vyřizování požadavků pro uživatele naší knihovny na
všech pracovištích oddělení. S tím souvisí i zakládání vrácených knihovních jednotek ve všech skladech a aktivace a deaktivace čipů RFID pro volný výběr
v hlavní budově knihovny.
Pracovnice v hlavní budově kromě běžné činnosti ve volném výběru prováděly
průběžně kontrolu řazení knihovního fondu, vyřazování neaktuálních publikací, jejich deaktivaci a vracení do příslušných depozitářů. Samozřejmostí je i pomoc čtenářům při jejich orientaci a vyhledávání dokumentů ve volném výběru.
Celoročně jsme zajišťovali adjustaci všech nových přírůstků knihovního fondu
včetně značení pro volný výběr i kompletaci a adjustaci všech periodik docházejících z vazby. Společně s pracovnicemi oddělení zpracování literatury jsme ve volném výběru knih měnili MDT a v důsledku změn přesouvali příslušný fond.
Ve spolupráci s pracovištěm revize a retrokonverze jsme prováděli návrhy pro odpisy knihovních jednotek z důvodu poškození či nadbytečnosti. Z prostorových důvodů jsme posouvali fond sign. 36 A, 37 A a 35 A v půdním skladu hlavní budovy.
Knihařka provedla opravu 996 kusů knih včetně Unibindu a 3 kusů novin. Zhotovila 582 kusy různých brožur pro uživatele knihovny. Provedla vazbu tří přírůstkových seznamů SVK PK a zhotovila 98 kusů desek na tkanice z nekyselé lepenky.
Provedla ořezání velkého množství publikací pro výstavy. Spolupracovala na výrobě dalšího materiálu pro potřeby SVK PK, např. pozvánky na výstavy, rozřaďovače pro hudební kabinet, polepky na police pro zahraniční knihovny, tiskopisy pro
evidenci čtenářů a další.
Pracovnice reprografické dílny se podílela na kopírování a sestavení 582 kusů
brožur vydávaných SVK PK, prováděla kopie a laminace formátů A1 pro výstavy
a měsíční přehledy kulturních akcí. Během roku udělala 111 942 kopie pro čtenáře, MVS i pro jednotlivá oddělení knihovny. Z toho 16 642 kopie na Minoltě
a 95 300 na Canonu. Vyrobila 162 kusy desek s tkalouny pro OOEKF, dále veškeré kopie poškozených knih pro nové vazby a podílela se na vyjímání výstavních
materiálů z velkoformátových panelů. Společně s knihařkou vyráběla nové popisky
regálů pro volný výběr různých velikostí z matric dodávaných oddělením propagace a marketingu.
Ve všech skladech se pověření pracovníci oddělení celoročně podíleli na revizi
knihovního fondu, včetně revize volného výběru. Velkou měrou přispěli i k dohledávání nenalezených dokumentů ve volném výběru knih.
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7 Oddělení absenčních služeb
Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2020)
Registrace čtenářů
V průběhu roku 2020 bylo provedeno celkem 2 257 nových registrací (vč. jednorázových registrací) a dalších 4 678 čtenářů si prodloužilo platnost svého čtenářského průkazu. Celkem bylo k 31. 12. 2020 registrováno 8 114 čtenářů s platným
čtenářským průkazem. Registrace čtenářů se provádí jak na průkazy SVK PK
s čárovým kódem, tak na Plzeňské karty vydávané Dopravním podnikem města
Plzně, JIS karty vydávané Západočeskou univerzitou a na čipové karty, které slučují funkce Plzeňské karty a JIS karty. Počátkem roku 2021 budou z evidence registrovaných čtenářů vyřazeni ti čtenáři, kterým platnost čtenářského průkazu
skončila nejpozději ke dni 31. 12. 2018 a od té doby SVK PK nenavštívili.
Počet návštěvníků odd. absenčních služeb
činil v roce 2020 53 756 návštěvníků. Průběžně je sledována a vyhodnocována
virtuální návštěvnost. Evidencí čtenářů prošlo 6 935 návštěvníků (ti, co se nechali
nově zaregistrovat + ti, kteří si prodloužili platnost čtenářského průkazu). Nejsou
zde zahrnuti čtenáři, kteří přišli hradit své poplatky, požadovali informace o službách knihovny a ti, kteří na tiskárnu umístěnou na tomto pracovišti zasílali své
tisky. Knihovnu pro nevidomé navštívilo 820 čtenářů.
Výpůjčky mimo knihovnu
Celkový počet absenčních výpůjček za půjčovnu dosáhl v roce 2020 počtu
263 896 knihovních jednotek, (knihy + ostatní dokumenty) a Knihovna pro nevidomé půjčila celkem 15 103 knihovní jednotky – zvukové knihy.
Meziknihovní výpůjční služby
Výpůjčky originálů knih pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2020 počtu
1 932 k. j. a 156 kopií, MMVS pro jiné knihovny se nevyskytla, (NK žádá o dokument z našeho fondu pro žádající zahraniční knihovnu).
Pro čtenáře naší knihovny byly naopak zajištěny 192 výpůjčky z jiných knihoven
a 79 kopií, prostřednictvím MMVS bylo vypůjčeno 11 k. j.
Upomínky
Za rok 2020 bylo čtenářům zasláno 8 143 první upomínky, 1 147 druhých upomínek a 332 třetí upomínky – předžalobní výzvy. Čtenářům, kteří uvedli svoji e-mailovou adresu byly 1. upomínky zasílány elektronickou cestou, 2. a 3. upomínky
byly zasílány písemně a doporučeně všem bez rozdílu.
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Knihovna pro nevidomé
Fond zvukových dokumentů Knihovny pro nevidomé při SVK PK (dále jen KN)
tvoří především zvukové knihy z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E.
Macana, (dále jen KTN) natočené na kazetách a na CD ve formátu MP3, dále audioknihy a tituly vážné i populární hudby na kazetách a CD zakoupené z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V současné době má KN ve fondu 3 692
tituly zvukových knih na kazetách a 6 495 titulů zvukových knih na CD ve formátu
MP3 z produkce KTN, 781 titul na kazetách, 1 956 titulů na CD a CD-MP3 zakoupených z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V roce 2020 využilo služeb KN 1 248 zdravotně postižených uživatelů a celkem byly půjčeny 15 103 zvukové nosiče.
Během roku 2020 pracovnice KN jako členka Nákupní komise SVK PK, ve spolupráci s oddělením doplňování a zpracování KF SVK PK, průběžně zpracovávala
objednávky na nákup zvukových dokumentů pro KN. Při nákupu zvukových dokumentů se zaměřila především na významná díla české a světové literatury v provedení předních českých herců a interpretů.
Dne 10. 2. 2020 navštívila Knihovnu pro nevidomé při SVK PK nová pracovnice
Tyfloservisu – Plzeň paní Tereza Jánská, aby se seznámila s provozem a nabídkou služeb KN pro zrakově postižené uživatele. Dne 12. 2. 2020 pracovnice KN ve
spolupráci s vedoucím Oblastní odbočky SONSU ČR Plzeň Jih připravila prezentaci služeb KN pro členy SONSU, prezentace proběhla v Klubovně SONS Plzeň
Jih v Tomanově ulici č. 5, Plzeň.
Od 13. 3. 2020 byla KN z důvodu pandemie covidu-19 uzavřena a pracovnice KN
tak začala půjčovat zvukové knihy uživatelům KN pouze prostřednictvím bezplatné
zásilkové služby. Od 2. 9. 2020 byla KN znovu otevřena v běžném režimu a zrakově postižení uživatelé si mohli znovu začít půjčovat zvukové knihy i osobně.
Dne 22. 10. 2020 byla KN kvůli pandemii covidu-19 opět uzavřena a pracovnice
KN opět začaly půjčovat zvukové knihy pouze prostřednictvím bezplatné zásilkové
služby.
Během července a srpna 2020 byla pracovnicemi KN provedena dílčí revize fondu
zvukových dokumentů.
Řešení ztrát
V roce 2020 byly nahlášeny celkem 84 ztráty k. j. Ke 31. 12. 2020 bylo vyřešeno
80 těchto ztrát, a to převážně náhradou stejným dokumentem, jeho kopií, případně
dokumentem obdobné tematiky a v mimořádných případech finanční náhradou.
V několika případech byly knihovní jednotky, které byly nahlášeny jako ztracené,
opět čtenáři nalezeny a vráceny standardním způsobem.
Vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků
V roce 2020 byli, tak jako každoročně v každém čtvrtletí, obesíláni finančními upomínkami (převážně e-mailovou cestou) čtenáři, kteří SVK PK dlužili neuhrazené
poplatky za poskytnuté služby, za upomínání či prodlení vrácení. Na převážnou
většinu finančních upomínek čtenáři zareagovali a dlužné poplatky následně uhradili. Ve 4 případech byla na žádost čtenáře sepsána dohoda o splátkách.
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V případech, kdy čtenáři nevrátili výpůjčky ani po opakovaném upomínání, bylo
přistoupeno ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří k soudnímu vymáhání
a bylo podáno celkem 15 podnětů k soudním žalobám.
Celkem SVK PK vede soudní vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených
poplatků v 90 případech (stav k 31. 12. 2020, případy z let 2006–2020).
Počet případů, kdy bylo přistoupeno k právnímu vymáhání, se oproti minulému
roku mírně navýšil.
Pokladna
Za rok 2020 bylo za služby, které knihovna poskytuje za úplatu, za registrační poplatky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady vybráno celkem
933 568 Kč.
Biblioboxy
SVK PK již několik let provozuje ve spolupráci s UK ZČU celkem 6 biblioboxů,
které jsou většinou umístěny ve veřejně přístupných prostorách a umožňují tak
vracení knih 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Tato služba je poměrně často využívána a prostřednictvím biblioboxů bylo za rok 2020 vráceno cca 6 336 knih, tj.
v průměru 528 knih měsíčně. Oproti roku 2019 znatelně méně. Umístění biblioboxů je uvedeno na stránkách svkpk.cz.
Personální vývoj v oddělení
V OAS pracovalo ke dni 31. 12. 2020 celkem 12 pracovníků + vedoucí oddělení.
Ve výpůjčním protokolu pracuje 5 pracovníků, ve volném výběru 4 pracovníci, na
pracovišti evidence čtenářů a pokladny 1 pracovnice odchází počátkem roku 2021
na MD (a tak byly přijaty 2 nové pracovnice), na pracovišti MS jedna pracovnice a
v KN dvě pracovnice, (jedna na poloviční úvazek zároveň s prací ve výpůjčním
protokolu). Celkem 3 pracovníci pracují na zkrácený pracovní úvazek. V průběhu
roku 2020 došlo v OAS k odchodu 1 pracovnice z pracoviště registrace a pokladny
do jiného oddělení SVK PK. Dá se říci, že v současné době je oddělení dostatečně personálně stabilní. Je dbáno na vzájemnou zastupitelnost tak, aby v případě nemocnosti nebo dovolených na jednom pracovišti byla vždy zajištěna výpomoc z pracoviště jiného.
V OAS bylo za rok 2020 z důvodů pracovní neschopnosti a OČR zameškáno celkem pouze 54 pracovní dny (z toho OČR 15). Jinak je poměrně hojně využívána
možnost řešit lehčí onemocnění vybíráním tzv. indispozičního volna nežli pracovní
neschopností. Z důvodu koronavirové epidemie zůstaly tři pracovnice (celkem
24 dní) v karanténě.
Rok 2020 byl kvůli epidemii covidu-19, následně opakovaně vyhlašovanému nouzovému stavu a uzavírkám knihovny značně nestandardní a problematický. Samozřejmě se dlouhodobé a opakované uzavírání knihovny negativně odrazilo téměř
na všech výše uvedených statistických ukazatelích, u kterých je tak zaznamenán
značný pokles.
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8 Oddělení prezenčních služeb
zahrnuje samostatná pracoviště: všeobecnou studovnu, hudební kabinet, čítárnu
časopisů, speciální studovnu a regionální bibliografii. Jednotlivé provozy poskytují
služby v rámci své specializace. Hlavní službou všech pracovišť je zpřístupňování
fondu SVK PK veřejnosti v souladu s platným knihovním řádem. Provoz oddělení
zajišťuje patnáct zaměstnanců, za jejich činnost odpovídá vedoucí oddělení prezenčních služeb.
Prezenční služby nabízely ve sledovaném roce z tuzemských licencovaných databází registrovaným uživatelům knihovny tyto tituly: Aspi, ČSN Online a plnotextovou Mediální databázi od firmy NEWTON Media, a.s. (dříve Anopress IT, a.s.). Ze
zahraničních placených online služeb to byly databáze na platformách EbscoHost,
PressReader, ProQuest Central, ProQuest Ebook Central a Web of Science®
(Web of KnowledgeSM). Databáze s přístupem autorizovaným IP adresou a zároveň s licencí s neomezeným počtem současně pracujících uživatelů jsou pro veřejnost nadále dostupné po přihlášení na počítačích s volným internetem (přízemí
hlavní budovy, volný výběr knih), ve studovnách (zejména speciální a všeobecná
studovna) a v oddělení zahraničních knihoven. Z domova byly databáze přístupné
prostřednictvím systému Shibboleth. Přehled databází s wayfless odkazy je dostupný na adrese https://svkpk.cz/eiz/. Databáze vyžadující přístup loginem a heslem nebo s licencí omezeného počtu současně pracujících uživatelů jsou dostupné pro registrovanou veřejnost ve speciální studovně, čítárně časopisů a všeobecné studovně.
Oddělení navštívilo v roce 2020 celkem 5 457 fyzických či virtuálních osob, kterým
bylo půjčeno 11 915 fyzických svazků periodik a knih (z toho 6 466 svazků periodik) a 933 zvukové dokumenty. K výpůjčkám fyzických svazků periodik je nutné
připočítat také využití digitální knihovny Kramerius SVK PK, jejíž autorsky chráněná část obsahu je přístupná výhradně v síti knihovny, pro veřejnost ve studovnách oddělení prezenčních služeb. Využití činilo v roce 2020 celkem 136 448 zobrazených svazků periodik a knih (z toho 135 723 svazků periodik).
Speciální studovnou bylo v roce 2020 zpracováno 123 kombinované rešerše1 a za
tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši 20 820 Kč (z toho 5 410 Kč fakturováno). U kombinovaných rešerší byla již tradičně nejvíce zastoupena témata
z lékařství a ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla speciální studovna 614 dotazů a zajistila 367 elektronických rešerší z dostupných databází a dalších zdrojů. Tematická skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla srovnatelná s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem a také s lékařstvím a ošetřovatelstvím. Rozbor témat je graficky znázorněn za textem. Studovna pokračovala ve zpracovávání denního monitoringu tisku pro potřeby vedení SVK PK.
V roce 2020 služba Ptejte se knihovny opět sloužila k řešení zejména provozních
témat. Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí oddělení prezenčních
služeb a pracovnicemi speciální studovny, které v případě potřeby spolupracují
s ostatními odděleními SVK PK. Prostřednictvím webového formuláře dostupného
1

Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší z let
2006–2020 je dostupný na webu knihovny.
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na https://bit.ly/2t634zE bylo zasláno celkem 25 dotazů zodpovězených speciální
studovnou, z toho jedna odpověď byla zveřejněna ve volně přístupném online archivu na adrese https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.
V roce 2020 neproběhlo žádné školení práce v licencovaných EIZ z důvodu omezení provozu středních škol.
Provoz studoven pro veřejnost v roce 2020: běžný provoz pro veřejnost všeobecná studovna, čítárna časopisů a hudební kabinet ve dnech 2. 1. – 12. 3. 2020,
3. 8. – 13. 10. 2020, 3. – 17. 12. 2020. Všeobecná studovna také ve dnech 25. 5.
– 13. 10. 2020. Hudební kabinet v intervalech 4. 5. – 31. 7. 2020, 24. 11. – 2. 12.
2020, 18. – 23. 12. 2020 poskytoval absenční výpůjčky přes výpůjční protokol, ve
dnech 14. – 21. 10. 2020 byl pro veřejnost otevřený, ale umožňoval jen absenční
služby. Čítárna časopisů ve dnech 4. 5. – 31. 7. 2020 realizovala výpůjčky přes
všeobecnou studovnu. V ostatních dnech byl provoz studoven pro veřejnost uzavřen a bylo možné objednat jen kopie v souladu s platným autorským zákonem.
Speciální studovna: 2. 1. – 12. 3. 2020, 3. 8. – 13. 10. 2020 měla běžný provoz,
13. 3. – 30. 4. 2020 vyřizovala jen dotazy a ve dnech 4. 5. – 31. 7. 2020,
14. 10. – 31. 12. 2020 zajišťovala jen placené rešerše a dotazy.
Regionální bibliografie je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března 2011.
Pracoviště zpracovalo v roce 2020 do báze ANL (Analytický rozpis periodik –
články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie
9 734 záznamy článků. Tato báze obsahuje k 19. lednu 2021 celkem 184 277 záznamů. Dále vytvořilo 73 nové záznamy osobností do báze regionálních osobností
REOS (PNA04) a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 1 147 záznamech. Báze REOS k 19. lednu 2021 obsahuje 6 371 záznam regionálních osobností. Výběrově jsou záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České republiky, která je vytvářena v rámci kooperačního systému KOSABI
(Kooperační systém analytické bibliografie), jehož součástí je i SVK PK. Do báze
ANL NK ČR bylo za rok 2020 poslán 3 151 záznam. Pracoviště připravilo podklady
pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2021 čítající 1 450 osobností,
tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci elektronického katalogu knihovny na adrese https://bit.ly/2GlLL5r. Prostřednictvím ODZKF navrhla regionální
bibliografie v průběhu roku 2020 do databáze SNA spravovaných NK ČR celkem
238 jmenných a 21 věcný autoritní záznam.
Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů článků
do báze ANL. Celkové náklady projektu činily 39 000 Kč, z toho dotace byla ve
výši 26 000 Kč. Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin
v období červen až listopad 2020. Za tuto částku byly zpracovány 602 záznamy
článků z devíti odborných periodik z let 2019 a 2020 (Ad Notam, Cantus, Daně
a finance, Geografie, Jezuité, Moderní řízení, Obec a finance s přílohou Veřejná
správa online a Obchodní právo) přidělených koordinátorkou projektů VISK 9/I.
Záznamy byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a odeslány na server
NK ČR.
V únoru 2020 realizovala vedoucí oddělení výstavu v rámci Smetanovských dnů
s názvem Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů v 19. století
(18. 2. – 26. 6. 2020).
Zúčastnila se také například online konferencí Knihovny současnosti 2020
(2. – 4. 11. 2020), 21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě
2020 (2. 12. 2020) a dalších odborných akcí vyplývajících z účasti v různých pracovních skupinách či konzorciích knihoven. Od podzimu 2015 je stále členkou tzv.
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Expertního týmu CPK, který je odborným partnerem Řídícího výboru i realizačního
týmu CPK.
Regionální patentové středisko nabízelo nadále uživatelům své služby prostřednictvím speciální studovny – mezi tyto služby standardně patří: elektronické patentové rešerše na stav techniky, případně jako příloha k bibliografickým placeným
rešerším; informace na způsou ochrany loga firmy či technického řešení; vzdělávací a lektorské aktivity; v případě potřeby odkazování uživatele na patentové kanceláře nebo na Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). V roce 2020 nebyly patentové informace uživateli žádány a nebyla také provedena žádná instruktáž v práci
s databázemi patentových informací.
V říjnu 2020 byla SVK PK oslovena ÚPV za účelem vyplnění dotazníku Evropské
patentové organizace (EPO), jehož záměrem bylo zjistit stávající rozsah a pokrytí
služeb, které jsou poskytovány sítí regionálních center patentových informací
(center PATLIB), jejíž součástí je i SVK PK. Výstup z dotazníkového šetření měl
sloužit jako podklad pro připravovaný projekt EPO s názvem PATLIB 2.0 – EPO
dlouhodobě usiluje o zavedení či rozšíření profesionálních služeb center PATLIB
spočívající v poskytování odborných rešerší, komercializaci průmyslových práv,
technologickém transferu a oceňování průmyslových práv. Současně SVK PK vyjádřila zájem o pokračování jako centra PATLIB a vyžádala si další informace
k projektu PATLIB 2.0.
V souvislosti s ukončením odběru tištěných patentových spisů k 31. 12. 2019 byla
ÚPV odeslána poslední zásilka 233 patentových spisů v lednu 2020, poslední
udělený dokument nesl číslo 308 089. Tyto byly zapsány do přírůstku knihovny
v říjnu 2020 a následující měsíc zařazeny ve speciální studovně do řady patentových dokumentů vedené podle MPT.
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Využití licencovaných elektronických zdrojů v SVK PK za rok 2020

Název zdroje

Zobrazené plné texty
(celé dokumenty – články, knihy, citační záznamy)
1 042

Aspi

1 824

EbscoHost

8 104 + 6712

NEWTON Media/Anopress IT

25 516

PressReader

1 472

ProQuest
Web of Science®

184

Ebook CentralTM ProQuest

91 knih offline staženo.

(97 titulů trvale zakoupených
e-knih od čs. vydavatelů)

181 knih alespoň 1x čteno. Nejčastěji čtené
(dle COP5 TR_B3):

Ebsco eBooks
(360 titulů trvale zakoupených
e-knih od čs. vydavatelů)

1. ROZSYPAL, Hanuš. Základy infekčního lékařství.
Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2932-2.
2. VANĚK, Miroslav. Třetí strana trojúhelníku: teorie
a praxe orální historie. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Karolinum, 2015.
ISBN 978-80-246-2931-5.

3. ČERNÁ, Marie a kolektiv. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Druhé
vydání. Praha: Karolinum, 2015.
ISBN 978-80-246-3071-7.

9 Pracoviště historických fondů
Činnost byla zaměřena na provozní zajištění badatelské studovny a depozitáře
a na péči o fond starých a vzácných tisků. Vzhledem k neobsazenému místu restaurátora byl průběžně zajišťován nákup materiálu: skládané obaly z nekyselé lepenky, latexové houby a nekyselé papíry na proklady.
Fondy využívali návštěvníci knihovny a zaměstnanci pro služební účely.
Pro 24 čtenáře bylo expedováno 70 svazků, část z těchto čtenářů kontaktovala
pracoviště prostřednictvím internetu. Čtenáři byli soustavně informováni o možnosti studovat kopie starých tisků v digitální podobě na internetu. Pro potřeby digitalizace německých periodik byla periodika vyhledávána, prohlédnuta a expedována na pracoviště digitalizace.
Evidence fyzických čtenářů byla vedena ve všeobecné studovně, evidence výpůjček čtenářů na pracovišti historických fondů.
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Sociální média

Byly provedeny pouze tři malé exkurze přímo v depozitáři, z toho dvě v lednu pro
celkem 8 návštěvníků a jedna v prosinci pro nové zaměstnance.
Průběžně byly vyřizovány dotazy týkající se plzeňského regionu, historie, dějin
knižní kultury a historických fondů SVK PK.
Byla provedena první část revize tisků nahlášených Knihopisu, která byla ukončena v září, výsledky byly odeslány redakci Knihopisu v Národní knihovně ČR.
V první etapě bylo prověřeno 815 položek v minimálně 900 svazcích. Jednalo se
o bohemika nahlášená z knihovny Muzea Chodska, knihovny Musejního spolku
Staňkov, Knihovny městského historického musea v Plzni, knihovny Ladislava
Lábka, knihovny Otokara Kruliše-Randy a knihovny kláštera bosých augustiniánů
Lnáře. Z hlášení pod hlavičkou SVK PK byla prověřena produkce 16. a 17. století.
Informace byly doplňovány též z Archivu města Plzně a Muzea Chodska. Cílem
bylo ověřit nahlášené tisky, opravit chybné údaje a doplnit změněné signatury převzatých fondů. Během prací byl určen unikátní český kalendář nepodchycený
v Knihopisu (3H168/1) a jeden unikátní kramářský tisk podchycený v Knihopisu
bez známého exempláře (5H560, K018023). V říjnu byly započaty práce na druhé
etapě, ve které budou prověřeny tisky z 18. století nahlášené pod hlavičkou
SVK PK. V rámci druhé etapy byly v hlavním skladu dohledávány bohemikální
tisky z počátku 19. století hlášené Knihopisu a přebírány do depozitáře. Jednalo
se celkem 78 svazků, u nichž byla provedena též základní mechanická očista.
V Galerii a antikvariátu Ztichlá klika v Praze byl zakoupen ilustrovaný tisk Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesisiae, datovaný 1650, ale ve skutečnosti se
jedná o variantní tisk z roku 1680. Dále byl zakoupen konvolut 16 příležitostných
tisků ze 17. a 18. století, z nichž část se týká českých zemí.
Pokračovalo se v soustavné katalogizaci tisků 16. století. Zároveň s katalogizací
byly určovány a zpracovávány renesanční vazby a dohledávány v interním materiálu Bohumila Nusky Zpráva o historických celcích v rezervním fondu Státní vědecké knihovny v Plzni a návrhy na některá opatření (1964). Byly revidovány
a upřesňovány zkrácené záznamy fondů z klášterních knihoven, které se týkaly
časově neurčených nebo neúplných tisků. Kromě toho byly dle potřeby pořizovány
zkrácené záznamy tisků převzatých z hlavního skladu. Celkem byly zpracovány
393 záznamy. Torzo tisku uložené na signatuře 166108 bylo určeno jako unikátní
exemplář prvního vydání českého překladu díla Biblj malá autora Lucase Ossiandera, vydaného na náklad Anny z Hradce roku 1589 (Knihopis, K06659). Tento
tisk byl dosud známý pouze z předmluvy v druhém vydání (K06660).
Pro publikaci Kniha o Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje byl sestaven
příspěvek Dějiny SVK PK v datech. Opakovaně byla prováděna redakce a korektury sazby tohoto příspěvku a příspěvku o fondech a službách SVK PK zpracovaného roku 2019. Na digitalizačním pracovišti byla zajištěna digitalizace obrazových
příloh.
Nebyl uskutečněn restaurátorský průzkum fond z důvodu velkého pracovního vytížení restaurátorek.
Při realizaci grantu z prostředků IROP Záchrana ohrožených historických fondů
SVK PK bylo předáno k restaurování 65 svazků, převzaty byly 62 restaurované
svazky a 62 restaurátorské zprávy v tištěné podobě a na CD-ROM. Obsah CDROMů byl pracovníky IT uložen na server. Restaurátorské posudky od nezávislého restaurátora byly průběžně ukládány v ekonomickém oddělení.

29

Byla zpracována základní verze provozního manuálu pracoviště historických
fondů.
Na smlouvu o vykonání práce byl jeden pracovník SVK PK seznamován s provozem pracoviště historických fondů a zapracován do katalogizace tisků 18. století.
Celkem se podílel na zpracování 76 katalogizačních záznamů.
Na další smlouvu o vykonání práce bylo odstraněno z historických vazeb 49 nevhodných papírových štítků se signaturami a provedeny drobné opravy potrhané
usně za použití materiálu Tylose MH 300. Na smlouvu o pracovní činnosti byla
prováděna fyzická revize Knihopisu včetně základní mechanické očisty a prokladů
nekyselým papírem. Očištěno bylo 85 kramářských tisků a 83 svazky hudebnin.
Bylo změřeno 460 svazků a uloženo do obalů z nekyselé lepenky, vyrobených na
míru ve firmě EMBA, dalších 98 svazků bylo uloženo do desek z nekyselé lepenky
vyrobených na míru v knihvazačské dílně SVK PK. Do obálek z nekyselého papíru
byly operativně ukládány drobné tisky. Při zakládání knih v ochranných balech
bylo nutné provádět posun fondů. Byl proveden zápis jednotek 574 svazků rezervního fondu vyčleněných původně pro potřeby restituce, zároveň byla provedena
základní mechanická očista. Silně zašpiněné svazky byly vyčleňovány na celkovou očistu.
Celkem bylo mechanicky očištěno 435 svazků, z toho většinu provedli pracovníci
absenčních a prezenčních služeb v době uzavření knihovny.

10 Oddělení zahraničních knihoven
Oddělení zahraničních knihoven (dále jen OZK) v roce 2020 dále pokračovalo
v činnosti ve složení Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Německá knihovna,
Románská knihovna a Galerie Evropského domu SVK PK. Rok 2020 byl poznamenán mnohými omezeními z nařízení úřadu vlády ČR, které bylo třeba respektovat a které značně ovlivnily chod oddělení, způsob práce a výsledné statistické
ukazatele.
Kompletní uzavírka knihovny z důvodu nařízení vlády ČR:
13. 3. – 3. 5. a 28. 12. – 31. 12. 2020
Provoz omezený na expedici předem objednaných výpůjček do výdejního
okénka v hlavní budově SVK PK:
4. 5. – 24. 5. 2020, 22. 10. – 22. 11. a 18. 12. – 23. 12. 2020
Běžný provoz: 2. 1. 2020 – 12. 3. 2020
Běžný provoz za striktních hygienických podmínek:
25. 5. – 21. 10. 2020 a 23. 11. – 17. 12. 2020
GED:
7. 1. – 12. 3., 25. 5. – 26. 6., 4. 8. – 9. 10. a 23. 11. – 17. 12. bylo otevřeno
v běžnou otevírací dobu, ve dnech 13. 3. – 24. 5., celý červenec, 12. 10. – 22. 11.
a 18. 12. – 31. 12. byla galerie uzavřena.
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letní uzavírka
uzavírka nařízení vlády ČR

Anglická knihovna
Činnost Anglické knihovny (dále jen AK) i přes omezení pokračovala dle zavedeného systému. Probíhá průběžně nákup a vyřazování zastaralých výukových dokumentů z fondu.
Anglická knihovna se vždy v době, kdy to bylo možné, podílela na kulturních
a vzdělávacích akcích a realizovala je dle plánu a za daných podmínek. I přes neustále se měnící vládní nařízení se nám osvědčil cyklus konverzace s rodilým
mluvčím English Open, který měl za cíl povzbudit zájem o výuku anglického jazyka a propagovat vzdělávací materiály zahraničních knihoven, realizoval se však
pouze v období leden–březen a v září.
V prosinci byla prodloužena partnerská dohoda mezi Britskou radou a SVK PK na
další období s účinností od 1. 1. 2021. Administrace Cambridgeských zkoušek
probíhala dále na základě platné partnerské dohody. Počty kandidátů oproti předchozímu roku mírně klesly (2018: 114, 2019: 119, 2020: 112). Bohužel jsme museli několik termínů zrušit, a to i přesto, že zájem o zkoušku byl jak ze strany veřejnosti, tak škol, a kandidáti byli řádně zaregistrovaní. Vzhledem k situaci se velmi
dynamicky mění termíny zkoušek. Je možné otevřít více termínů, zkoušky realizovat za účasti méně kandidátů. Počet termínů v letošním roce zahrnuje klasickou
verzi i zkoušky online. Také se mění a vyvíjejí organizační podmínky zkoušek
vzhledem k měnícím se vztahům EU a Spojeného království s ohledem na fakt, že
31. 1. 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie.
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Německá knihovna a Rakouská knihovna
Nová partnerská dohoda byla uzavřená s Goethe-Institutem dne 1. 1. 2021 a je
platná na 2 roky, tj. do 31. 12. 2022. Partnerská dohoda se Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky je uzavřena na
dobu neurčitou včetně dodatku určujícího vědeckého garanta.
V obou knihovnách probíhá průběžně nákup a vyřazování zastaralých výukových
a ostatních dokumentů z fondu podle požadavků partnerských institucí. Pracoviště
nabízí i nadále standardní knihovnické služby.
Německá knihovna se podílela na kulturních a vzdělávacích akcích dle platných
nařízení vlády ČR. Organizace cyklu přednášek zahraničních profesorů ve spolupráci s KGS ZČU v letošním roce proběhla online formou. Uskutečnil se Evropský
den jazyků, ačkoli některé školy na poslední chvíli účast rušily z důvodu vládních
nařízení. Noc s Andersenem a další tradiční akce bohužel z důvodu omezení provozu knihovny proběhnout nemohly. Ve spolupráci s vydavateli Klett a dalšími
partnery jsme mohli zorganizovat mimo jiné např. akreditovaný seminář na téma
Aktivizační a warm-up aktivity pro každou chvíli.
Rakouská knihovna se rovněž podílela na části kulturních akcí, ve spolupráci
s RKF představila výstavu Kancléř Metternich a jeho vize míru u příležitosti
161. výročí úmrtí a autorské čtení mladého rakouského spisovatele Marko Diniće:
Die guten Tage.
Knihovna se podílela i na propagaci Rakouských dnů, které však musely být v náhradním termínu a online formou vlivem nepříznivé epidemiologické situace v ČR
a v Rakousku.
Obě pracoviště se bohužel nemohla aktivně věnovat školám, exkurze kromě období leden–březen nemohly probíhat, stejně tak jsme v letošním roce nemohli přijmout zahraniční praktikanty, kteří s exkurzemi vypomáhali.
Německou a Rakouskou knihovnu musela z důvodu komplikované situace pro zahraniční pracovníky opustit stávající knihovnice, která ukončila pracovní poměr
v květnu 2020, ale podařilo se nám oslovit novou kandidátku, rovněž rodilou
mluvčí.
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Románská knihovna
I v letošním turbulentním roce činnosti Románské knihovny a přes veškerá nařízení a restrikce se ukazuje, že stanovený plán co do očekávaného počtu výpůjček
má setrvalý stav. Je to jediné pracoviště, které i v letošním roce vykazuje vyšší počet výpůjček než v roce loňském a ani pokles počtu návštěvníků není tak dramatický jako na ostatních pracovištích.
Nadále zůstává v platnosti partnerská dohoda s Institutem Cervantes. Nový projekt na propagaci francouzsky psané belgické literatury bohužel nebyl vypsán.
Partnerskou dohodu s Institutem Camões v Praze o propagaci portugalské literatury se zatím nepodařilo uzavřít.
Osvědčily se nám dobře fungující cykly otevřených hodin italštiny, španělštiny,
francouzštiny, rumunštiny i komunikačních dovedností pro děti, jejichž rodnou řečí
není čeština. Tyto akce proběhly v období leden–březen a v září, kdy to bylo
možné.
Podařilo se nám otevřít a zahájit rozsáhlou výstavu Milan Kundera (neztracen)
v překladech a výstavu Ilustrace pro Gianni Rodariho: Italské skvosty (již otevřena
bez vernisáže), ale v plánovaném termínu, více viz Galerie Evropského domu
SVK PK.
I činnost pracovnice Románské knihovny, věnující se jinak aktivně školám, exkurzím a organizaci seminářů pro školy a učitele, musela být omezena a podřízena
aktuálním vládním nařízením.

Přírůstek knihovního fondu 2020
knihovna

knihy

Anglická

719

3

0

0

6

0

728

Rakouská

115

0

0

0

0

0

115

Německá

139

8

0

12

0

17

176

Románská

188

0

0

0

8

0

196

Francouzská

134

0

0

0

0

0

134

Hispánská

25

0

0

0

8

0
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Italská

27

0

0

0

0

0

27

2

0

0

0

0

0

2

Švýcarská

mapy

hudebniny

CD

CD-ROM

DVD

celkem

Komentář ke statistickým ukazatelům a hodnocení roku 2020
knihovna

počet
návštěv

Anglická

2 537

13 336

175

210

20

23

1 390

737

1 378

21

0

0

16

746

Rakouská

absenční
knih
a časopisů

absenční
ostatní

prezenční
knih
a časopisů

prezenční akce návštěv
ostatní
na akcích
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Německá
Románská
celkem

1 161

3 288

638

0

0

13

350

445

1 697

0

114

65

43

646

4 880

19 699

834

324

85

95

3 132

Statistiky
Oddělení zahraničních knihoven každoročně nakupuje cizojazyčnou literaturu.
V letošním roce je zaznamenán největší nárůst u Anglické knihovny, což je dáno
převzetím většího knižního daru převážně americké literatury.
Celý rok 2020 byl ve znamení neustále se měnících protiepidemiologických nařízení vlády, na které knihovna relativně rychle reagovala. Z celkového počtu
251 pracovního dne byla knihovna 37 dnů zcela uzavřena pro veřejnost, dalších
38 dnů měla provoz omezený na expedici předem objednaných výpůjček do výdejního okénka v hlavní budově SVK PK. V relativně běžném provozu byla tedy zbylých 176 dní. Tomuto stavu odpovídá i celkový propad ve statistických ukazatelích.
Největší propad jsme zaznamenali u počty návštěv (letošní počty tvoří cca 62 %
loňského roku). Bohužel i v momentě, kdy knihovna byla otevřená nebo měla provoz omezený na expedici předem objednaných výpůjček do výdejního okénka,
chyběly zde ty cílové skupiny, kterým knihovna nejvíce slouží a to jsou na jedné
straně žáci, studenti a učitelé všech druhů škol včetně jazykových, zájmových
útvarů, univerzit a dalších vzdělávacích institucí, na druhé straně zahraniční klientela od akademické obce po širokou veřejnost, na které se vztahovala jiná omezení včetně omezeného pohybu lidí a cestování. Propad výpůjček celkem je také
významný, skutečnost odpovídá cca 67 % loňského roku. Jedinou knihovnou,
která zaznamenala lehký nárůst výpůjček oproti loňskému roku, je Románská
knihovna.
V oblasti pořádání akcí byla situace rovněž velmi komplikovaná, lidé se často nesměli shromažďovat nebo pouze v omezeném počtu, mnohé naplánované akce se
proto musely posouvat na jiný termín nebo rušit, v lepším případě se přesunuly do
online prostředí. Přesto platí i v tomto roce, že akce, které bylo možné za daných
podmínek realizovat, jsme zrealizovali.
Galerie Evropského domu SVK PK
Galerie Evropského domu SVK PK (dále GED) mohla vzhledem k epidemiologické
situaci a z důvodu neustále se měnících vládních nařízení realizovat jenom část
naplánovaných výstav. Přesto se podařilo nabídnout plzeňské veřejnosti významné české a zahraniční tvůrce.
V lednu proběhla unikátní výstava, která představila svět sámských mýtů, pověstí
a pohádek očima významného českého umělce Luboše Drtiny, výstava, která procestovala Česko, Slovensko, Polsko, Norsko, Špicberky a Faerské ostrovy. Výstava Kancléř Metternich a jeho vize míru u příležitosti 161. výročí úmrtí ve spolupráci s RKF Praha byla zahájena a rovněž proběhla výstava Milan Kundera (neztracen) v překladech. Vzhledem k uzavření GED dne 13. 3. byla výstava prodloužena až do konce června, aby mohla být zpřístupněna veřejnosti alespoň ještě
v době 25. 5. – 26. 6. 2020.
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Po uvolnění restrikcí jsme mohli ještě zahájit výstavu klobouků Very British, která
byla přesunuta z května a proběhla v termínu 4. 8. – 4. 9. Následovala výstava
grafik Milana Bauera v září, která proběhla beze změn. Říjnová výstava Ilustrace
pro Gianni Rodariho: Italské skvosty byla již otevřena bez vernisáže, ale v plánovaném termínu. Bohužel vzhledem k další uzavírce GED byla opět krátce zpřístupněna v listopadu a prosinci (23. 11. – 17. 12.) a s partnerským Italským institutem
jsme dojednali prodloužení zápůjčky do konce února 2021. V tomto roce tedy proběhlo pouze 5 vernisáží a 6 výstav.
Personální záležitosti
V květnu ukončila pracovní poměr jedna pracovnice z důvodu komplikací při
cestách z/do zahraničí vlivem zhoršující se epidemiologické situace v ČR a v Německu. Byla oslovena nová pracovnice, která nastoupila na zkrácený pracovní poměr v září téhož roku.
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C) Hodnocení ekonomických výsledků
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje určil pro rok 2020 její zřizovatel závazný ukazatel – provozní příspěvek ve výši 72 332 tis. Kč. V červenci zřizovatel
tento provozní příspěvek navýšil o 159 720 Kč na pasportizaci vody v areálu Bory
a následně v srpnu snížil v rámci restriktivních opatření o 5 852 000 Kč, a to v reakci na vyhlášený jarní nouzový stav a útlum ekonomiky. Tedy celkový provozní
příspěvek pro rok 2020 činil 66 639 720 Kč, dohad na dotaci z IROP Záchrana historicky ohrožených starých tisků pak činila 4 468 991,65 Kč, dohad na dotace
z Cíl/EÚS Řezno pak 1 406 144,17 Kč. Proběhlo i částečné vyúčtování dotace Záchrana historicky ohrožených starých tisků ve výši 5 192 784,57 Kč, které byly
v rámci NFV vráceny zpět zřizovateli a pak částečné vyúčtování dotace Řezno ve
výši 627 009,17 Kč. Zřizovatel dále SVK PK odsouhlasil i žádosti o jednotlivé
granty, které se podařilo zajistit ve výši 562 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky dotace pro granty VISK a 1 grant od Magistrátu města Plzně). Tyto prostředky nebyly však bohužel plně vyčerpány a po vratce 53 768 Kč, pak celková
výše činila 508 232 Kč.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hospodařila po započtení prostředků získaných z grantů s celkovou provozní dotací včetně dohadů na dotaci ve
výši 73 076 855,82 Kč. Pro rok 2020 neměla SVK PK schválenou žádnou investiční dotaci od zřizovatele ani od jiného poskytovatele.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v roce 2020 hospodařila s kladným
výsledkem; hospodářský výsledek vykázaný v hlavní činnosti dosáhl částky
-167 015,29 Kč a hospodářský výsledek v doplňkové činnosti dosáhl výše
191 781,61 Kč, tedy celkový hospodářský výsledek hodnoceného hospodářského
období dosáhl částky 24 766,32 Kč.

a)

Údaje o majetku

1.

Movitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech
013, 019, 032 a 022, kde je evidován v pořizovacích cenách k 31. 12. 2020
částkou 67 719 079,63 Kč a v zůstatkových cenách částkou
19 569 228,74 Kč.
Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu 31. 12.
2020 v pořizovacích cenách hodnotu 14 293 010,03 Kč.

2.

Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech
č. 021 a 031 a jeho hodnota k 31. 12. 2020 činila v pořizovacích cenách
194 057 776,30 Kč a 160 638 053,30 Kč v zůstatkových cenách.

3.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce
75 162 248,19 Kč. Náplní tohoto účtu jsou náklady za projektové dokumentace, které jsou připravené pro investiční akce, k jejichž realizaci dojde v dalších letech (rekonstrukce Smetanovy síně, depozitáře Bušovice etapa II.,
nástavba Bory 16 – hrubá stavba v roce 2020 téměř dokončena).
Během roku 2020 byly převedeny do majetku tyto investiční akce:
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▪ servery v celkové hodnotě 2 042 104,90 Kč
▪ technické zhodnocení EZS v HB a OZK v hodnotě 187 835,56 Kč
4.

Veškerý DNaH majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy
SVK PK byl svěřen Zřizovací listinou. Kromě toho má SVK PK od Magistrátu
města Plzně pronajaté tyto budovy a prostory:
▪ prostory používané zahraničními knihovnami na náměstí Republiky 12,
jsou pronajaty na dobu neurčitou
▪ prostory používané Knihovnou pro nevidomé v Jagellonské 1, jsou
pronajaty na dobu neurčitou

5.

Žádná nemovitost SVK PK není zatížena zástavním právem. Všechny budovy SVK PK jsou opatřeny energetickými štítky (HB, Bory 2, Bory 16, Bory
17 a Bušovice).

SVK PK sestavila na rok 2020 odpisový plán ve výši 5 610 000 Kč. Odpisový plán
byl vypracován v metodice ČÚS č. 708 a zahrnul všechny nové postupy upravené
Metodickými pokyny zřizovatele. Výše skutečných odpisů překročila stanovený
plán o 137 102,31 Kč (skutečnost byla 5 747 102,31 Kč), o čemž byl zřizovatelský
odbor informován; odpisy byly opět prováděny rovnoměrným způsobem.

b)

Hodnocení příjmů a výdajů

Rozpis ukazatelů provedený zřizovatelem stanovil SVK PK pro rok 2020 pouze závazný ukazatel – provozní příspěvek v celkové výši 72 332 000 Kč. Konečná výše
závazného ukazatele po úpravách zřizovatelem stanoveného pro SVK PK byla
66 639 720 Kč, včetně grantů od MK ČR a MMP a dohadu na dotaci na IROP –
Záchrana historicky ohrožených knižních fondů, dohad na dotaci Cíl/EÚS – Řezno
pak celková výše účtu 672 činila 73 076 855,82 Kč.
V průběhu roku 2020 byly provedeny dílčí interní úpravy rozpočtu v závislosti na
počtu přiznaných grantů. Všechny neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem
byly použity na určené účely. Uvedené údaje obsahuje přehledná tabulka, která je
spolu s vysvětlujícím komentářem zařazená jako příloha č. 1 této výroční zprávy.
Původní i upravený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly
nákladům, a to v celkové výši 75 890 tis. Kč (původní rozpočet), resp.
79 355 720 Kč (upravený rozpočet). Skutečné náklady byly o cca 3 391,2 tis. Kč
nižší, než uvažoval upravený rozpočet.
Obdobně se vyvíjely i výnosy, kde skutečné výnosy byly cca o 3 366,5 tis. Kč nižší
než plánované. Doplňková činnost, o níž je účtováno na syntetickém účtu 602,
603 (zachycuje výnosy z pronájmů) a 604, vykázala hospodářský výsledek
191 781,61 Kč, hlavní činnost vykázala hospodářský výsledek -167 015,29 Kč
a tím i celkový hospodářský výsledek představuje 24 766,32 Kč. Podrobnější rozpis rozpočtu a jeho čerpání v roce 2020 je uveden v tabulce – příloha č. 2 a 2 a)
této zprávy.
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Výnosy v celkové výši 75 989 286,81 Kč byly vytvořeny především výnosy
z transferů (oddíl IV výsledovky 73 023 087,82 Kč):
▪ příspěvkem zřizovatele v částce (včetně dohady na dotace) 72 514 855,82 Kč
▪ příspěvky z rozpočtu MK na programy VISK 2, 5, 7 a 9
v úhrnné výši
532 000 Kč
- po vratce na grant VISK 9/II ve výši 53 768,- Kč
478 232 Kč
▪ dotace od Magistrátu města Plzně
30 000 Kč
Další výnosy účtované v hlavní činnosti vytvořily:
▪ výnosy z prodeje služeb částkou
▪ výnosy z prodeje vlastních výrobků (601+604 – hosp. čin.)
▪ smluvní pokuty uplatněné u čtenářů v souladu
s knihovním řádem
▪ ostatní výnosy z činnosti + čerpání fondů
▪ finanční výnosy

730 869 Kč
3 574 Kč
568 336 Kč
1 318 189,72 Kč
69 574,77 Kč

Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové) dosáhly
celkové částky 275 655 Kč, tzn. oproti roku 2019 se zvýšily o cca 130 tis. Kč.
Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu 75 890 tis.
Kč; v průběhu roku pak byly postupně upraveny (navyšovány o odsouhlasené
granty a včetně dohadů na dotace) na 79 355 720 Kč Kč. Skutečnost nákladů zachycených v roční výsledovce činí 75 964 520,49 Kč, což je o 3 366 433,19 Kč
méně. V porovnání výnosů a nákladů vidíme, že SVK PK hospodařila v roce 2020
s kladným výsledkem. Lze proto zodpovědně prohlásit, že cílevědomé řízení ekonomických procesů opět přineslo žádoucí výsledky i v roce, kdy se těžko rozpočtovaly výnosy vzhledem k nouzovým stavům v celé ČR.

c)
1.

Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření
Rozpočet a jeho změny provedené během roku
Příspěvek na provoz od zřizovatele

Rozpis provozního příspěvku byl zřizovatelem pro rok 2020 stanoven ve výši
72 332 tis. Kč. V červenci zřizovatel tento provozní příspěvek navýšil o 159 720 Kč
na pasportizaci vody v areálu Bory a následně v srpnu snížil v rámci restriktivních
opatření o 5 852 000 Kč, a to v reakci na vyhlášený jarní nouzový stav a útlum
ekonomiky. Tedy celkový provozní příspěvek pro rok 2020 činil 66 639 720 Kč, dohad na dotaci z IROP Záchrana historicky ohrožených starých tisků pak činila
4 468 991,65 Kč, dohad na dotace z Cíl/EÚS Řezno pak 1 406 144,17 Kč. Proběhlo i částečné vyúčtování dotace Záchrana historicky ohrožených starých tisků
ve výši 5 192 784,57 Kč, které byly v rámci NFV vráceny zpět zřizovateli, a pak
částečné vyúčtování dotace Řezno ve výši 627 009,17 Kč. Zřizovatel dále SVK PK
odsouhlasil i žádosti o jednotlivé granty, které se podařilo zajistit ve výši 562 tis.
Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky dotace pro granty VISK a 1 grant od
Magistrátu města Plzně). Tyto prostředky nebyly však bohužel plně vyčerpány
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a po vratce 53 768 Kč pak celková výše činila 508 232 Kč. Reálné čerpání proběhlo ve 12 měsíčních částkách Kč. Celková skutečná výše provozního příspěvku
včetně ostatních výnosů účtovaných na účtu 672 dosáhla částky
73 023 087,82 Kč.
Ostatní provozní příspěvky a dotace
Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 532 tis. Kč.
Všechny tyto dotace se týkaly programů VISK. U dvou programů byly dotace plně
vyčerpány, u VISK 2 – Kurzy ICT a specializované profesní semináře – vratka
17 500 Kč, VISK 5 – RETROKON Rekatalogizace a retrokonverze knihovního
fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a jeho zpřístupnění na internetu – vratka 23 268 Kč a VIS 9/II – Harmonizace lokálních jmenných a tematických autorit Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje s národními autoritami
Národní knihovny ČR – vratka 13 000 Kč. Všechny tyto vratky způsobila situace
v ČR ovlivněná nouzovými stavy. Vratky byly odeslány přes účet zřizovatele na
MK ČR v lednu roku 2021.
Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele
Noc literatury byla předmětem mikrograntu od Magistrátu města Plzně – částka
30 000 Kč byla plně vyčerpána.
Investiční příspěvky a dotace
V roce 2020 SVK PK neměla žádnou plánovanou investiční dotaci od zřizovatele
ani jiného poskytovatele.

2.

Vyhodnocení výnosů a nákladů
Vyhodnocení výnosů

Výnosy z prodeje služeb byly rozepsány ve výši 1 000 tis. Kč, dosažená skutečnost je 730,87 tis. Kč, tj. plnění na 73,09 % schváleného rozpočtu.
Výnosy z pronájmu – plán 350 tis. Kč, skutečnost 275,66 tis. Kč, tj. plnění na
78,76 % (jedná se o výnosy z pronajatých bytů v objektu Bory 2 a Bory 17 a z pronajímaných nebytových prostor – kavárna v HB, branka, e-učebna HB a prostory
zahraničních knihoven na náměstí Republiky 12 v Plzni). Důvodem nenaplnění
byla nemožnost pronájmu nebytových prostor téměř po celou dobu roku – nouzový stav.
Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši 5 266 tis. Kč, jejich skutečnost dosáhla
částky 1 886,53 tis. Kč (především za smluvní pokuty a penále vyúčtované, dohad
na příspěvek – Záchrana ohrožených historických knižních fondů). Plánovaný objem ostatních výnosů tak byl naplněn na 35,82 %.
Celkové výnosy za rok 2020 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní činnosti
částky 75 667 957,31 Kč, v hospodářské činnosti pak částky 321 329,50 Kč, tzn.
jejich úhrn dosáhl částky 75 989 286,81 Kč.
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Vyhodnocení nákladů
Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem pátou nejvyšší nákladovou položkou a její výše dosáhla částky 3 650,22 tis. Kč. Zde jsou zahrnuty především
prostředky vynaložené na nákup knižního fondu a předplatné časopisů
(2 780,11 tis. Kč). Řádově nižšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM
(67 tis. Kč), tonerů (14 tis. Kč), spotřeba kancelářských potřeb a čisticích prostředků (234 tis. Kč), materiál pro výstavní činnost + PR (7 tis. Kč), materiál pro
údržbu (117 tis. Kč), materiál pro IT (101 tis. Kč). Další členění tohoto účtu pak
představuje zbývající částku.
Nákup knižního fondu oproti předchozímu roku poklesl cca o 513 tis. Kč. Nákup
knihovního fondu probíhal rovnoměrně, pokles je způsoben snížením příspěvku na
nákup KF pro rok 2020 v reakci na snížení celkového příspěvku na provoz
SVK PK zřizovatelem.
Spotřeba energie (účet 502) byla rozepsána ve výši 3 000 tis. Kč. Ve skutečnosti
tato položka dosáhla výše 2 847,66 tis. Kč, tj. rozpočtovaná částka byla čerpána
na 94,92 %. V roce 2020 probíhala rekonstrukce budovy Bory 16, kde se ušetřilo
na energiích.
Položka na opravy a udržování (účet 511) byla rozpočtována v částce
700 tis. Kč s tím, že může být použit na vyšší potřebu oprav investiční fond. Celkové náklady na opravy jsou 1 967,35 tis. Kč.
Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 27,21 tis. Kč, když původní rozpis rozpočtu určil na cestovné částku 120 tis. Kč – na celkem veliké nedočerpání částky
má především vliv nouzový stav v celé ČR.
Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 5 800 tis. Kč. V průběhu roku
byl provedený rozpis upraven na částku 10 081,22 tis. Kč (zejména z důvodu nákladů vznikajících ze spoluúčasti při realizaci grantů). Takto upravená položka rozpočtu nebyla dočerpána o 1 005 tis. Kč.
Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši 39 717 tis.
Kč (z toho platy zaměstnanců 38 717 tis. Kč a OON 1 000 tis. Kč). Tento rozpis byl
v průběhu roku upravován z důvodu započtení mzdových nákladů z odsouhlasených grantů; částka OON se navýšila o 1 468 tis. Kč. Upravená rozpočtovaná výše
mzdových nákladů tak dosáhla částky 41 185 tis. Kč.
Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2020 byla nižší – o 3 483 tis.
Kč, z toho u platů zaměstnanců bylo nižší čerpání o 3 131 tis. Kč, OON byly pak
nižší o 352 tis. oproti platnému rozpočtu. Na toto nedočerpání mzdových prostředků mělo vliv personální neobsazení některých pracovních pozic či chybějící
zástupy za dlouhodobé nemoci. Volné finanční prostředky byly rozpuštěny do
ostatních nákladových účtů.
Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla 11,34 tis. Kč; rozpočet uvažoval
s částkou 60 tis. Kč.
Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 100 tis. Kč.
Skutečné čerpání dosáhlo výše 82,71 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku byly rozpočtovány ve výši 5 610 tis. Kč; skutečnost
byla vykázána ve výši 5 747,1 tis. Kč z DNHM a náklady z DDM pak 300,5 tis. Kč.
Celkové skutečné náklady za rok 2020 dosáhly výše 75 964 520,49 Kč, což je
o 3 391,2 tis. Kč méně, nežli uvažoval upravený rozpočet. Výsledky roku 2020 lze
tedy hodnotit jako velice dobré, kdy výnosy se nesly v podobném spektru a výsledek hospodaření je kladný.
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3.

Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK

SVK PK v roce 2020 získala účelové prostředky na veřejné informační služby
knihoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 532 tis. Kč. U dvou
projektů VISK z pěti byly přidělené prostředky plně vyčerpány, u VISK 2, 5 a 9/II
bylo z důvodu nedostatku pracovníků kvůli covidové situaci, která se prolínala rokem 2020, vráceno 53 768 Kč a tyto finanční prostředky byly vráceny přes účet
zřizovatele zpět MK ČR.
Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2020 nepodílel.

4.

Rozbor čerpání mzdových prostředků

Základní číselné údaje o čerpání mzdových nákladů byly uvedeny v bodě 2 této
zprávy. Proto pouze doplnění o další sledované ukazatele:
SVK PK stanovila pro rok 2020 roční průměrný evidenční počet pracovníků 99 lidí.
Dosažená skutečnost činila 94,90 člověka.
Naprostou spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního výdělku,
a to i přesto, že mzdové náklady nebyly dočerpány, a to díky nižšímu evidenčnímu
počtu pracovníků, než byl plán. Původně stanovená průměrná mzda pro rok 2020
činila 33 264,2 Kč, skutečně vykázána v částce 32 301,55 Kč.

5.

Granty a účelově získané prostředky za rok 2020

Název projektu
Poskytovatel

Dotace

Vlastní prostředky

Náklady projektu

Získaná dotace

(fin. spoluúčast)

celkem

Kurzy ICT a specializované profesní semináře – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání
knihovníků
Poskytovatel MK ČR
25 000 Kč

16 000 Kč

41 000 Kč

získáno

25 000 Kč

4 071 Kč

11 571 Kč

vráceno

17 500 Kč

Rekatalogizace a retrokonverze KF SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu –
VISK 5 RETROKON
Poskytovatel MK ČR
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198 000 Kč

85 000 Kč

283 000 Kč

získáno

198 000 Kč

75 015 Kč

249 747 Kč

vráceno

23 268 Kč

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL – VISK 9/I
Poskytovatel MK ČR

získáno

26 000 Kč

13 000 Kč

39 000 Kč

26 000 Kč

13 000 Kč

39 000 Kč

Harmonizace lokálních jmenných a tematických autorit SVK PK s národními
autoritami NK ČR – VISK 9/2
Poskytovatel MK ČR
63 000 Kč

31 500 Kč

94 500 Kč

získáno

63 000 Kč

25 000 Kč

75 000 Kč

Vráceno

13 000 Kč

Noc literatury – Magistrát města Plzně
Poskytovatel Magistrát města Plzně
získáno

30 000 Kč

14 000 Kč

44 338,69 Kč

Zpřístupnění regionálních periodik – VISK 7
Poskytovatel MK ČR

získáno

220 000 Kč

95 000 Kč

315 000 Kč

220 000 Kč

94 938,32 Kč

314 938,32 Kč

Tři dotace ze státního rozpočtu a od ostatních subjektů byly zcela vyčerpány,
VISK 2 vratka 17,5 tis. Kč, VISK 5 vratka 23 268 Kč a VISK 9/II vratka 13 tis. Kč –

42

vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivých poskytovatelů. Dne
2. 2. 2021 předložila SVK PK zřizovateli finanční vypořádání se státním rozpočtem
za rok 2020 a finanční vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.
a dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu PK.

6.

Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce
majetku

SVK PK v roce 2020 neobdržela investiční dotaci od zřizovatele ani od jiného subjektu.

7.

Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

V roce 2020 SVK PK dostala část finančních prostředku z projektu IROP – Záchrana historicky ohrožených knižních fondů, a to za etapu III. Dále část prostředků z projektu Cíl/EÚS – Řezno.

8.

Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu

SVK PK vykázala za rok 2020 výsledek hospodaření ve výši 24 766,32 Kč, pak
příděl do rezervního fondu za rok 2020 bude 24 766,32 Kč. Stav rezervního fondu
k 31. 12. 2020 je 1 666 572,64 Kč, stav po přídělu pak 1 691 338,96 Kč.

9.

Přehled hospodářských činností

SVK PK má v příloze č. 2 dodatku č. 13 Zřizovací listiny stanoveny okruhy doplňkové činnosti. Jejich náplň tvoří tyto činnosti:
▪ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
▪ pronájem bytových a pronájem či propachtování nebytových prostor
v objektech předaných organizaci k hospodaření a v objektech, které
organizace užívá na základě uzavřené nájemní nebo pachtovní smlouvy
▪ restaurátorské práce
▪ specializovaný maloobchod a provoz e-shopu
▪ prodej vstupenek
▪ reklamní činnost, marketing
▪ digitalizace a zpracování dat
SVK PK vykázala v roce 2020 v hospodářské činnosti kladný výsledek hospodaření ve výši 191 781,61 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly výše
129 547,89 Kč; celkové výnosy této činnosti dosáhly částky 321 329,50 Kč).
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10. Stav a struktura pohledávek
SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31. 12. 2020 žádné dlouhodobé
pohledávky.
Krátkodobé pohledávky jsou evidovány na účtech 311 – Odběratelé a 335 – Pohledávky za zaměstnanci. Metodika sestavování účetního výkazu určuje, že do
oddílu II – Krátkodobé pohledávky jsou ještě zařazeny účty 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy, 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 377 – Ostatní krátkodobé
pohledávky, 381 – Náklady příštích období a 388 – Dohadné účty aktivní. Všechny
pohledávky jsou oceněny pořizovací cenou.
Na účtu 311 je vykázán zůstatek ve výši 40 238,07 Kč – tuto částku tvoří celkem
6 vydaných faktur, které jsou splatné v roce 2021. A dobropisy k došlým fakturám
– také splatné v roce 2021.
Na účtu 335 je zachycena částka 281 030,15 Kč představující zůstatek nesplacených půjček FKSP a pohledávka za zaměstnanci, kteří obdrželi pro svá oddělení
krátkodobou zálohu. Žádné problémy při splácení půjček ani náhrad škod se nevyskytly.
Ostatní krátkodobé pohledávky zaúčtované na účtu 377 vykázaly hodnotu
344 048,04 Kč. Jedná se výhradně o dlužné poplatky nezaplacené čtenáři a vymáhané soudní a následně exekuční cestou. Pohledávky této kategorie již v některých případech přesáhly splatnost o více než 900 dnů. Proto bylo v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. v závěru roku 2020 přistoupeno k proúčtování opravných
položek. Jejich celková výše dosáhla ke konci roku 2020 částky 295 523,34 Kč,
která je v rozvaze SVK PK vykázána jako korekce, tzn. pohledávky nebyly odepsány a jsou stále evidovány v účetní evidenci.
Na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti – jsou již od roku 2019 sledovány
dlužné poplatky nezaplacené čtenáři a vymáhané soudní a následně exekuční
cestou.
Na účtu 381 je zachycena částka 302 191,71 Kč představující především předplatné časopisů a databází na rok 2021.
Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 71 173 316,82 Kč, jedná se o dohad na krátkodobé přijaté zálohy a na dohad na provozní příspěvek spojený s předfinancováním
dotace na Záchranu historicky ohrožených knižních fondů a Rekonstrukce depozitáře Bory 16.

11. Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření
SVK PK spravuje majetek Plzeňského kraje, který jí byl předán k hospodaření.
Užívá ho tak, aby naplnila své vlastní poslání a zabezpečila činnosti, pro které
byla zřízena. Organizace má při správě majetku Plzeňského kraje práva a povinnosti, které jsou vymezeny ve Zřizovací listině.
Organizace spravuje:
1. Movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. Velikost KF vyplývá z přírůstkového seznamu SVK PK. S tímto majetkem organizace hospodaří podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,
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v platném znění, vyhlášky č. 275/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy
a zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění. Informace o KF
jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok 2020
Kult (MK) 12 – 01.
2. Hmotný a nehmotný movitý majetek, je vyjádřen inventárními seznamy
SVK PK. Hodnota tohoto majetku je uvedena na majetkových účtech v rozvaze – viz příloha č. 3 (rovněž byla uvedena v bodě a) této zprávy).
3. Nemovitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace, je
rovněž uveden v příloze č. 3 a v bodě a) této zprávy.
4. Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek je k datu 31. 12. 2020 zaevidován
na účtu 042 v částce 75 162 248,19 Kč. Položkovou náplň tvoří především
náklady za projektové dokumentace zpracované na investiční akci Rekonstrukce Smetanovy síně a náklady rozpracované stavební akce Bušovice
etapa II. a především rekonstrukce depozitáře Bory 16.

Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této
zprávy (příloha č. 3).
V roce 2020 realizovala SVK PK tyto investiční akce:
▪ servery v celkové hodnotě 2 042 104,90 Kč
▪ technické zhodnocení EZS v HB a OZK v hodnotě 187 835,56 Kč
Vynaložené finanční prostředky byly účtovány ve prospěch syntetického účtu 022.

d)

Oddělení ekonomiky a oddělení správy majetku

Tato dvě oddělení patří pod náměstka pro ostatní činnost – tedy vše kolem ekonomického a majetkového dění v SVK PK – jedná se tedy o oddělení ekonomiky
(OE) a oddělení správy majetku (OSM). Do OE spadají tyto pozice: hlavní účetní,
mzdové účetní, pokladní a podatelna. Do OM pak majetkář, údržba, řidič, úklid.
Hospodaření SVK PK bylo v roce 2020 podrobeno kontrole externího auditu a veřejnosprávní kontrole za roky 2016–2018 provedené zřizovatelem. Vedoucí jednotlivých oddělení spolu se všemi jeho pracovníky denně řeší různé úkoly, které je
nutné zajistit pro bezproblémový chod organizace. Kladné výsledky tohoto oddělení potvrzuje svým výrokem i externí auditor.
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D) Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
v tištěných a elektronických zdrojích
a publikační činnost

I. Publikační činnost
1. 70 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna, 2020. ISBN 978-80-86944-72-2.
2. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje [online]. Plzeň: Studijní a vědecká
knihovna, © 2021 [vid. 2021-02-02]. Dostupné z: http://svkpk.cz.
Oddělení prezenčních služeb
3. DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Novinář a cestovatel Vladislav Forejt-Alan. In:
XXII. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů:
6. – 8. 10. 2019, Historický ústav [online]. Sestavila Zdeňka Mikulecká.
Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2020,
s. 180–200 [vid. 2021-02-02]. ISBN 978-80-7052-153-3. Dostupné z:
https://svkhk.cz/ebook/22-kolokvium-ceskych-moravskych-a-slovenskychbibliografu-pdf.
4. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kalendárium
osobností západních Čech na rok 2021 [online databáze]. Plzeň: Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2020 [vid. 2021-02-02]. V systému
Aleph 500. Dostupné z: https://bit.ly/2GlLL5r.
Oddělení propagace a marketingu
5. KOŠANOVÁ, Martina. Bibliobox užitým uměním. Čtenář: měsíčník pro
knihovny. 2020, roč. 72, č. 7/8, s. 260. ISSN 0011-2321.
6. KOŠANOVÁ, Martina. První vydání Máchova Máje uloženo v Plzni. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2020, roč. 72, č. 2, s. 49. ISSN 0011-2321.
Také dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3032.
Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
7. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE KNIHOVNICTVÍ. Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2019. Plzeň: Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2020. 16 s.
ISBN 978-80-86944-71-5.
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II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných
a elektronických zdrojích
Hlavní budova – výstavy
řazeno chronologicky
8.

(haj). Ke Smetanovským dnům patří výstavy i masopust [Pavlína
Doležalová, Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů
v 19. století, 18.02.2020–26.06.2020]. Týdeník Plzeňsko. 2020, č. 5
(29.01.2020), Kultura únor 2020, s. 14. ISSN 1802-4769.

9. BLAŽEK, Ivan. Smetanovské dny slaví kulatiny [Pavlína Doležalová, Plzeň
v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů v 19. století,
18.02.2020–26.06.2020]. Právo: jihozápadní Čechy. 2020, roč. 30, č. 37
(13.02.2020), s. 21. ISSN 1211-2119.
10. JOSEFOVÁ, Hana. Jubilejní Smetanovské dny přivedou do Plzně osobnosti [Pavlína Doležalová, Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava
Plzeňanů v 19. století, 18.02.2020–26.06.2020]. In: Plzeňský deník – informace, které jsou vám nejblíž [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media,
13.2.2020 [vid. 2021-01-27]. Dostupné z: https://plzensky.denik.cz/kultura_region/jubilejni-smetanovske-dny-privedou-do-plzne-osobnosti20200213.html.
11. JOSEFOVÁ, Hana. Jak trávili nejen Plzeňané volný čas, ukazují výstavy
[Pavlína Doležalová, Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů
v 19. století, 18.02.2020–26.06.2020]. Plzeňský deník. 2020, roč. 29, č. 46
(24.02.2020), s. 3. ISSN 1210-5139.
12. JOSEFOVÁ, Hana. Jak trávili nejen Plzeňané volný čas, ukazují výstavy
[Pavlína Doležalová, Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů
v 19. století, 18.02.2020–26.06.2020]. In: Plzeňský deník – informace,
které jsou vám nejblíž [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media,
26.2.2020 [vid. 2021-01-27]. Dostupné z: https://plzensky.denik.cz/
kultura_region/jak-travili-nejen-plzenane-volny-cas-ukazuji-vystavy20200226.html.
13. (qui). Výstava přiblíží Otu Pavla [Ota Pavel – známý i neznámý,
01.07.2020–05.09.2020]. Plzeňský deník. 2020, roč. 29, č. 152
(01.07.2020), s. 1. ISSN 1210-5139.
14. SEQUENS, Zdeněk. Tip Deníku: výstava přiblíží neznámého Otu Pavla
[Ota Pavel – známý i neznámý, 01.07.2020–05.09.2020]. In: Plzeňský deník – informace, které jsou vám nejblíž [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe
media, 1.7.2020 [vid. 2021-01-27]. Dostupné z: https://plzensky.denik.cz/
tipy-na-kulturu/tip-deniku-vystava-priblizi-otu-pavla-20200701.html.
15. JV. Polské dny zvou na výstavy, filmy, literární besedy i hudbu [výstava
Pasy pro život, 01.09.2020–22.09.2020; Pasy Paraguaye | projekce dokumentu, 17.09.2020]. In: Plzeňské novinky [online]. Praha: Regionální
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III. Kalendář výstav roku 2020
Oddělení zahraničních knihoven
LEDEN

SÁMSKÉ MÝTY A POVĚSTI OČIMA LUBOŠE DRTINY

ÚNOR

KANCLÉŘ METTERNICH A JEHO VIZE MÍRU

BŘEZEN

MILAN KUNDERA (NEZTRACEN) V PŘEKLADECH

DUBEN.

MILAN KUNDERA (NEZTRACEN) V PŘEKLADECH

SRPEN

VERY BRITISH – VÝSTAVA KLOBOUKŮ

ZÁŘÍ

MILAN BAUER, GRAFIKA

ŘÍJEN

ILUSTRACE PRO GIANNI RODARIHO: ITALSKÉ
SKVOSTY

LISTOPAD

ILUSTRACE PRO GIANNI RODARIHO: ITALSKÉ
SKVOSTY

PROSINEC

ILUSTRACE PRO GIANNI RODARIHO: ITALSKÉ
SKVOSTY

Hlavní budova SVK PK - přízemí
LEDEN

Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI – OD
HISTORICKÉHO PARKU BÄRNAU-TACHOV
K ARCHAEOCENTRU ČECHY-BAVORSKO
VÝSTAVA ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI

ÚNOR

VÝSTAVA ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI
PLZEŇ V POHYBU – REKREACE, SPORT A ZÁBAVA
PLZEŇANŮ V 19. STOLETÍ

BŘEZEN

PLZEŇ V POHYBU – REKREACE, SPORT A ZÁBAVA
PLZEŇANŮ V 19. STOLETÍ

ČERVENEC

PLZEŇ V POHYBU – REKREACE, SPORT A ZÁBAVA
PLZEŇANŮ V 19. STOLETÍ
OTA PAVEL – ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

SRPEN

OTA PAVEL – ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
PLZEŇ V POHYBU – REKREACE, SPORT A ZÁBAVA
PLZEŇANŮ V 19. STOLETÍ

ZÁŘÍ

OTA PAVEL – ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
PASY PRO ŽIVOT
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E)

Základní údaje

a)

Základní údaje

Název:

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Adresa:

Smetanovy sady 2, Plzeň

IČ:

00078077

DIČ:

neplátce DPH

Poštovní adresa:

Smetanovy sady 179/2
301 00 Plzeň

Tel:

377 306 911

Fax:

377 325 478

E-mail:

svk@svkpk.cz

ID datové schránky:

gkhgxey

Internetové stránky:

https://svkpk.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/SVKPK

Twitter:

https://twitter.com/knihovnaSVKPK

Instagram:

https://www.instagram.com/svkpk/

Úřední hodiny:

Po–Pá

b)

8–16 hod

Způsob zřízení a zřizovatel

Způsob zřízení:

příspěvková organizace

Název zřizovatele:

Plzeňský kraj
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c)

Organizační struktura
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Č.

NÁZEV ÚTVARU

PRACOVNÍCI K 31. 12. 2020

1

Odbor ředitele

Mgr. Bechný Daniel

1.1

Asistent ředitele

Šiková Hana

1.2

Oddělení propagace a marketingu

Mgr. Košanová Martina
Ing. Holečková Zuzana
BcA. Čaplová Karolína
Mgr. Říský Milan

1.3

Interní auditor

Ing. Hrubá Růžena

1.4

Oddělení vzdělávání
a organizace knihovnictví

Mgr. Hendrychová Hana
Ing. Petrovičová Hana

1.5

Oddělení informačních technologií

Bc. Chlad Josef
Mgr. Černý Pavel
Ing. Doležal Jan
Maglocká Soňa
Bc. Světlík Radek
Bc. Teplík Stanislav
Ing. Skupa Jindřich

1.6

Personalista specialista

1.7

Investiční referent, koordinační,
projektový a programový pracovník

Mgr. Kobes Tomáš, Ph.D.

2

Odbor náměstka pro hlavní činnost

Mgr. Jenč Milan

2.1

Oddělení doplňování a zpracování
knihovních fondů

Mgr. Prchlíková Anděla
Mgr. Brůhová Soňa
Dartová Martina
Dvorová Miroslava
Mgr. Fenclová Nikola
Mgr. Hartmann Tomáš
Mgr. Hudečková Dagmar
Mgr. Jílek Vlastimil
Kokošková Ludmila
Mgr. Krausová Petra
Bc. Lišková Kamila

60

Nová Vladimíra
Pelikánová Soňa
Pokorná Eva
Bc. Rudolfová Magda
2.2

2.3

Pracoviště revize a retrokonverze
knihovních fondů

Jenčová Kamila

Oddělení ochrany
a expedice knihovních fondů

Šmolíková Helena

Mgr. Vacková Zdeňka

Haasová Jana
Hofmannová Hana
Hrubá Gabriela
Jarošová Olga
Ondruchová Hana
Bc. Skočný Vítězslav
Šamanová Kateřina
Štimačová Věra

2.4

Oddělení absenčních služeb

Mgr. Souček Jan
Bc. Bugošová Pavla
Čechová Květa
Fialová Kamila
Mgr. Janková Jana
Mgr. Ježková Denisa
Mgr. Kopřivová Alice
Křivancová Jana
Machová Gabriela
Šnejdar Marek
Bc. Teplíková Markéta
Velíková Jana
Mgr. Výborná Lenka

2.5

Oddělení prezenčních služeb

Mgr. Doležalová Pavlína
Aubrechtová Hana
PhDr. Baran Ivo, Ph.D.
Ing. Bečvářová Iveta
Bc. Čermáková Eliška
Mgr. Hajžmanová Linda
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Mgr. Hausteinová Jitka
Humlová Jana
Kašparová Veronika
Mgr. Kohoutová Ludmila
Kordíková Zdenka
Mgr. Krausová Jiřina
Sedláčková Marcela
Bc. Schaffer Patrik
Švarcová Věra
PhDr. Vedral Patrik
2.6

Pracoviště historických fondů

PhDr. Hálová Marie

2.7

Oddělení zahraničních knihoven

Mgr. Kapsová Vlasta
Marčíková Kamila, DiS.
Mgr. Nováková Veronika
Bc. Sedláková Anna Christine
Mgr. Vacková Elena Luana

3

Odbor náměstka pro ostatní činnost

Ing. Kuželka Talašová Radka

3.1

Oddělení správy majetku

Ing. Petřík Václav
Bujnochová Vlasta
Divišová Jana
Horová Alena
Hrbáčková Marie
Kabelka Pavel
Královcová Petra
Kristlová Jaroslava
Magis Zdeňka
Mach Milan
Ondráčková Jana
Stehlíková Ludmila
Toupal Josef
Večeřová Jana

3.2

Oddělení ekonomiky

Nejedlá Lenka, DiS.
Bečková Marcela
PhDr. Hejdová Helena
Krocová Jana
Křivancová Alena
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Seznam použitých zkratek
AK
AKS ALEPH500
BC
ČR
DDHM
DNaHM
EZS
FKSP
GA ČR
HB
k.j.
KF
KHS
KN
KNJ FPE ZČU
KTN
MDT
MF
MK ČR
MK
MKS
MMP
MMVS
MVS
NK ČR
NK
NLK
OAS
OCR
odd.
ODZKF
OON
OOEKF
OPS
OVOK
OZK
PaM
PC
PeF ZČU
PHM
PR
RD
RF
RFID
RK
RKF
SDRUK
SKC
SKIP
SNA
SOA
SOŠ
SPŠ
SVK PK
UK ZČU
ÚPV
ÚT
VPK
VV
ZZS PK

Anglická knihovna
automatizovaný knihovnický systém ALEPH500
British Council
Česká republika
drobný dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
elektronický zabezpečovací systém
fond kulturních a sociálních potřeb
Grantová agentura České republiky
hlavní budova
knihovní jednotka/-y
knihovní fond
Krajská hygienická stanice
Knihovna pro nevidomé
Katedra německého jazyka, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity
v Plzni
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
mezinárodní desetinné třídění
ministerstvo financí
Ministerstvo kultury České republiky
ministerstvo kultury
Městské kulturní středisko
Magistrát města Plzně
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
meziknihovní výpůjční služba
Národní knihovna České republiky
Německá knihovna
Národní lékařská knihovna
oddělení absenčních služeb
optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition)
oddělení
oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
ostatní osobní náklady
oddělení ochrany a expedice knihovního fondu
oddělení prezenčních služeb
oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
oddělení zahraničních knihoven
propagace a marketing
osobní počítač (z anglického Personal Computer)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
pohonné hmoty
Public Relations
restaurátorská dílna
regionální funkce
identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency Identification)
Rakouská knihovna
Rakouské kulturní fórum
Sdružení knihoven
Souborný katalog ČR (Caslin)
Sdružení knihovníků a informačních pracovníků
soubor národních autorit
Státní oblastní archiv
střední odborná škola
střední průmyslová škola
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Úřad průmyslového vlastnictví
ústřední topení
Virtuální polytechnická knihovna
volný výběr (knih)
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
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Přílohy

Příloha č. 1

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Příloha č. 2

Rozpis rozpočtu na rok 2020

Příloha č. 2 a)

Rozpis rozpočtu na roky

Příloha č. 3

Rozvaha SVK PK, p. o.

Příloha č. 4

Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5

Základní přílohy k účetní závěrce (1–20)

Příloha č. 6

Finanční vypořádání roku 2020

Příloha č. 7

Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích inventur majetku,
zásob, pohledávek a závazků provedených v závěru roku 2020

Příloha č. 8

Zpráva o auditu účetní závěrky příspěvkové organizace
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Příloha č. 9

Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2020

Příloha č. 10

Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2020

Příloha č. 11

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
za rok 2020

Příloha č. 12

Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí pro
pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2020

Příloha č. 13

Vzdělávací akce za rok 2020

Příloha č. 14

Přehled statistických ukazatelů SVK PK
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Příloha č. 1

Přehled rozepsaných ukazatelů v Kč v roce 2020

Rozpočet

Skutečnost

Ukazatel
schválený
Neinvestiční
příspěvek

po změnách

72 332 000

Investiční příspěvek

72 364 504,57

0

0

72 310 736,57
0

Struktura neinvestičního příspěvku:
Příspěvek na provoz
(závazný ukazatel)

72 332 000

66 639 720

66 639 720

Ostatní příspěvek
od zřizovatele

0

5 192 784,57

5 192 784,57

Ostatní dotace od
Ministerstva kultury

0

532 000

478 232

V tom:
- VISK

0

532 000

478 232

0

0

0

-

Knihovna
21. století

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele:

MMP

0

30 000

30 000

Komentář:
V roce 2020 zřizovatel rozepsal závazný ukazatel – příspěvek na provoz – ve výši
72 332 tis. Kč, který byl během roku 2020 nejprve navýšen o 159 720 Kč a poté snížen
o 5 852 000 Kč, včetně dohadu na dotaci pak 5 192 784,57 Kč.
Misterstvo kultury poskytlo na projekty VISK dotace v celkové výši 532 tis. Kč. SVK PK
v roce 2020 ne zcela plně využila prostředky přidělených dotací, u tří programů muselo
být vráceno celkem 53 768 Kč.
Projekty Knihovna 21. století od MK ČR nebyly v průběhu roku 2020 realizovány.
Magistrát města Plzně poskytl mikrogrant na projekt Noc literatury ve výši 30 tis. Kč.

Příloha č. 2

Rozpis rozpočtu na rok 2020 (v tis. Kč)

Poř.č.
řádku

Ukazatel číslo programu, číslo řádku

1.

Náklady PO - účtová třída 5 celkem

2.

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

3.
4.
5.
6.

v tom: knižní fond celkem (knihy + časopisy)
ostatní
Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek
(číslo účtu 502 a 503)
Změna stavu zásob vl. Výroby (číslo účtu 504-508)

7.

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

8.

Cestovné (číslo účtu 512)

9.

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)

10.

Ostatní služby (číslo účtu 518)

11.

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

12.

v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady

13.
14.

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

15.

Zákonné a jiné sociální náklady (číslo účtu 525+527 + 528)

16.

Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)

17.

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 - 549)

18.

Finanční náklady (účtu 562-569)

19.

Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)

20.

Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557)

21.

Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)

22.

Náklady z DDM (číslo účtu 558)

23.

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem

24.

z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)

25.

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)

26.

Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)

27.

Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)

28.

Ostatní výnosy (číslo účtu 640 - 649)

29.

Finanční výnosy (číslo účtu 661 - 669)

30.

Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem

31.

v tom: příspěvek na provoz (účet 672)

32.

Výnosy z ostatních nároků (674)

33.

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 19 - 1)

34.

Daň z příjmů (číslo účtu 591)

35.

Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)

36.

Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 30- 31 -32)

37.

Doplňkové údaje

38.

Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem

39.

v tom: odvod z provozu a z odpisů

40.

odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku

41.

odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku

42.

ostatní odvody

43.

Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem

44.

Použití prostředků rezervního fondu

45.

Přepočtený počet zaměstnanců

46.

Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

47.

Systémová investiční dotace

48.

Individuální dotace na investice

Rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

Skutečnost

%

75 890,00
4 200,00
3 000,00
1 200,00

79 355,72
2 700,00
1 500,00
1 200,50

75 964,52
3 650,22
2 780,11
870,11

95,73
135,19
185,34
72,48

3 000,00

3 000,00

2 847,66

94,92

30,00
700,00
150,00
65,00
5 800,00
39 717,00
38 717,00
1 000,00
13 498,00
2 047,00
60,00
100,00
3,00
20,00
0,00
5 500,00
1 000,00
75 890,00
10,00
1 200,00
500,00
5,00
1 820,00
23,00
72 332,00
72 332,00
0
0
0
0
0
0

30,00
700,00
120,00
50,00
10 081,22
41 185,00
39 917,00
1 268,00
13 546,00
1 850,00
60,00
100,00
3,00
20,00
0,00
5 610,00
300,00
79 355,72
10,00
1 000,00
350,00
5,00
5 266,00
23,00
72 701,72
66 639,72
0
0
0
0
0
0

20,81
1 967,35
27,21
31,42
9 076,32
37 702,03
36 785,97
916,06
12 534,77
1 927,65
11,34
82,71
71,51
-34,09
0,00
5 747,10
300,50
75 989,29
0,00
730,87
275,66
3,57
1 886,53
69,57
73 023,09
66 639,72
0
24,77
0
0
24,77
0

69,37
281,05
22,68
62,84
90,03
91,54
92,16
72,24
92,53
104,20
18,90
82,71
2383,67
0,00
0,00
102,44
100,17
95,76
0,00
73,09
78,76
71,40
35,82
302,48
100,44
100,00
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
100,0
32 264,2

0
0
0
0
0
0
100,0
33 264,2

0
0
0
0
0
0
94,9025
32 301,55

0

0

0

94,90
97,11
0,00
0

4 200,00

4 000,0

3 880,21

97,01

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost
nákup knihovního fondu včetně vazeb a databází

Příloha č. 2 a)

Rozpis a čerpání rozpočtu na roky 2015–2020 (v tis. Kč)

Poř.č.
řádku

Ukazatel číslo programu, číslo řádku

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Náklady PO - účtová třída 5 celkem

53 290,6

56 752,9

61 629,4

71 044,9

76 341,2

75 964,5

2.

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

3 903,4

3 832,0

4 149,3

5 444,9

4 887,3

3 650,2

3.

v tom: knižní fond celkem

2 756

2 661,9

2 866,0

4 250,4

3 250,2

2 780,1

4.

1 147,4

1 170,1

1 283,3

1 194,5

1 637,1

870,1

2 908,8

3 070,2

2 684,4

2 663,5

3 001,7

2 847,7

6.

ostatní
Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (číslo účtu
502 a 503)
Změna stavu zásob vl. Výroby 504-508

0

30,3

21,0

-33,2

113,9

20,8

7.

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

796,9

874,1

3 043,9

1 635,1

1 275,4

1 967,4

8.

Cestovné (číslo účtu 512)

112,6

113,0

137,2

174,8

214,6

27,2

9.

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)

46,5

62,4

58,2

62,6

55,1

31,4

10.

Ostatní služby (číslo účtu 518)

4 697,8

4 911,7

5 538,3

9 152,2

11244,6

9 076,3

11.

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

25 502,3

27 878,8

28 932,2

32 818,8

35302,8

37 702,0

12.

v tom: platy zaměstnanců

24 536,5

26 748,6

27 836,7

31 647,8

34 221,9

36 786,0

13.

ostatní osobní náklady

965,8

1 130,2

1 095,5

1 171,0

1 080,9

916,1

14.

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

8 519,8

9 289,5

9 687,4

10 968,0

11 772,2

12 534,8

15.

Zákonné sociální náklady (číslo účtu 525 + 527 + 528)

1 085

1 288,9

1 489,3

1 714,2

1 902,9

1 927,7

16.

Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)

65,6

60,7

23,5

24,6

45,9

11,3

17.

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540-549)

109,6

94,0

88,6

92,3

95,7

82,7

18.

Finanční náklady (účtu 562-569)

0,6

0,1

1,6

5,8

0,9

71,5

19.

Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)

-16,2

16,1

-9,4

4,5

12,5

-34,1

20.

Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557, 553)

21.

Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)

22.

Náklady z DDM (číslo účtu 558)

23.

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem

24.

z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)

25.

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)

26.

Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)

27.

Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)

28.

Ostatní výnosy (číslo účtu 640-649)

29.

Finanční výnosy (číslo účtu 661-669)

30.

Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem

31.

v tom: příspěvek na provoz (účet 672)

49 796,4

53 395,9

32.

Výnosy z ostatních nároků (674)

33.

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.19-1)

34.
35.

5.

0

0

3,8

3,8

4,0

0,0

5 126,5

4 737,9

5 212,1

5 565,7

5 576,6

5 747,1

431,4

492,4

751,0

750,9

300,5

53 321,8

56 752,9

71 061,6

76 558,1

75 989,3

1,4

2,8

568,0
61 753,0
6
0,5

0,4

2,2

0,0

1 118,8

1 021,1

955,4

971,8

937,6

730,9

376

428,1

364,0

216,4

145,2

275,7

0

0,3

1,6

1,6

3,1

3,6

1 192,8

1 533,6

3 074,6

1 738,9

1 886,8

1 886,5

58,4

19,3

50 574,4

53 748,0

0

0

8,9
57 348,0
6
57 016,0
6
0

0

67878,0
0
0

31,2

0,0

123,7

16,8

216,9

24,8

Daň z příjmů (číslo účtu 591)

0

0

0

0

0

0

Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)

0

0

0

0

0

0

36.

Výsledek hospodaření po zdanění (ř.30-31-32)

31,2

0,0

123,7

16,8

216,9

24,8

37.

Doplňkové údaje

0

0

0

0

0

0

38.

Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem

39.

v tom: odvod z provozu a z odpisů

0

0

0

0

0

0

40.

odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku

0

0

0

0

0

0

41.

odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku

0

0

0

0

0

0

42.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.

ostatní odvody
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj
celkem
Použití prostředků rezervního fondu

0

0

0

0

45.

Přepočtený počet zaměstnanců

88

89

95,23

94,89

94,78

94,90

46.

Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

23 151

25 031

24 359,1

27 792,8

30 390,9

32 301,6

47.

Systémová investiční dotace

48.

Individuální dotace na investice

0

2 000

0

0

800

0

3 836

3 908

4 191

5 368

4 441,2

3 880,2

43.

0

10,0

8,9

69,6

68 122,6

73 571,3

73 023,1

67 802,4

66 639,7
0

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost
nákup knihovního fondu

Příloha č. 3 Rozvaha SVK PK, p. o.

Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 Základní přílohy k účetní uzávěrce (1– 21)

Příloha č. 6

Finanční vypořádání roku 2020

Příloha č. 7

Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích
inventur majetku, zásob, pohledávek a závazků
provedených v závěru roku 2020

Příloha č. 8

Zpráva o auditu účetní závěrky SVK PK, p. o.,
k 31. 12. 2020

Příloha č. 9

Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2020

Příloha č. 10 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2020

Příloha č. 11

Výroční zpráva SVK PK o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů za rok 2020

A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí
SVK PK o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které SVK PK
vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona
č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení: 0
D. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění o nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: 0
E. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
F.

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: 0

Příloha č. 12

Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních
funkcí pro pověřené knihovny Plzeňského kraje
na rok 2020

Počet
knihoven

Koeficient

Celková částka
na knihovnu

Částka na nákup
knihovního fondu*

Blovice

27

16 949,15254

457 627

114 407

Dobřany

22

16 949,15254

372 881

93 220

Domažlice

84

16 949,15254

1 423 729

355 932

Horažďovice

22

16 949,15254

372 881

93 220

Klatovy

46

16 949,15254

779 661

194 915

Kralovice

20

16 949,15254

338 983

84 746

Manětín

10

16 949,15254

169 492

42 373

Nepomuk

33

16 949,15254

559 322

139 831

Planá

7

16 949,15254

118 644

29 661

Plasy

59

16 949,15254

1 000 000

250 000

Plzeň

14

16 949,15254

237 288

59 322

Přeštice

20

16 949,15254

338 983

84 746

Rokycany

57

16 949,15254

966 102

241 526

Stříbro

10

16 949,15254

169 492

42 373

Sušice

26

16 949,15254

440 678

110 170

Tachov

15

16 949,15254

254 237

63 559

Celkem

472

8 000 000

2 000 001

*Minimálně 25 % přidělené dotace

Příloha č. 13

Vzdělávací akce za rok 2020

Kurzy informační gramotnosti a specializované profesní semináře
Datum

9. 9. 2020

Název kurzu
Katalogizační praxe veř. knihoven – tvorba
autorit

Počet
hodin

Počet
účastníků

5

11

22. 9. 2020

Bezpečné používání informačních
technologií

5

11

29. 9. 2020

Bezpečné používání informačních
technologií

5

10

30. 9. 2020

Katalogizační praxe veř. knihoven –
spolupráce se souborným katalogem*

5

12

20

44

Celkem

Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky
Datum

Název

Počet
hodin

Počet
účastníků

14. 1. 2020

Báječný hrdina k nevydržení (+ SKIP)

3

29

23. 1. 2020

Jak pracovat s komiksem v knihovnách

2

22

4. 2. 2020

Setkání s fyzioterapeutem (+ SKIP)

2

20

16. 6. 2020

Setkání s fyzioterapeutem (+ SKIP)

2

25

8. 9. 2020

Jak dostat skupinu 13+ do knihoven
a jak s nimi spolupracovat

7

21

16

117

Celkem

Příloha č. 14

Přehled statistických ukazatelů SVK PK

Rok

2016

2017

2018

2019

10 019

11 270

10 532

9 902

8 114

celkem

964 038

934 287

906 109

880 141

619 029

- z toho v knihovně

195 599

196 172

178 876

185 279

99 596

- z toho virtuální

768 439

738 115

727 233

694 862

519 433

Návštěvníci
v knihovně
celkem

195 599

196 172

178 876

185 279

99 596

Výpůjčky
celkem

501 784

489 169

468 551

472 111

325 350

2,57

2,49

2,62

17 620

16 405

16 403

Registrovaní
čtenáři

2020

Návštěvníci –
v SVK PK

Počet výpůjček
na 1 návštěvu
v knihovně
Přírůstek
knihovního
fondu

2,54

17 515

3,27

15 450
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