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A) Úvod
Výroční zpráva za rok 2021
Rok 2021 se pro knihovny kvůli trvající epidemii opět nevyvíjel příznivě. Do výsledného počtu registrovaných čtenářů, návštěv nebo výpůjček se podepsal velmi
rázně snížením sledovaných ukazatelů u tradičních služeb. Pokles nespočíval jen
v nevhodnosti znění mimořádných opatření pro provoz knihovny. Polovinu našich
čtenářů představují studenti vysokých škol, kteří se vzdělávali online a nebyli tak
v Plzni fyzicky přítomni. Nelze pominout také psychologický moment pramenící
z obav lidí o své zdraví. Přijmout je potřeba i prostý fakt nižšího komfortu, který některé čtenáře odradil od našich tradičních služeb, a to i za situace pozvolného rozvolňování mimořádných opatření. Jak se však ukazuje po dvou letech různých online jednání, akcí či konferencí, model virtuálního setkávání není dlouhodobě udržitelný. Na dálku dostupné nové projekty, výstavní či vzdělávací akce jsou ale něčím, co i v době „postcovidové“ zůstane v knihovnách už natrvalo. Dobře připravený a přístupný digitální obsah svého uživatele najde vždy. Proto jsme přistoupili
ke službě DNNT, připravili první online výstavy a nakoupili znovu vybrané elektronické informační zdroje.
Za počin uplynulého roku lze označit pořízení a následnou instalaci samoobslužných návratových automatů a selfchecků s možností úhrady plateb prostřednictvím platební karty nebo hotovosti. Ke konci roku 2021 jsme tak odstartovali novou
éru našich služeb čtenářům. Díky částečné eliminaci mechanické práce ušetří čas
naši čtenáři a také naši zaměstnanci, kteří se pak mohou více věnovat všem uživatelům knihovny.
Na závěr roku 2021 chci poděkovat všem zaměstnancům SVK PK i našim uživatelům za ohleduplné chování a toleranci, kterou projevili v době pandemie při dodržování mimořádných opatření a zpřísněných hygienických podmínek.

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 2021.
Pandemie covidu-19 a s ní spojená opatření měly za následek další propad sledovaných statistických ukazatelů. Počet registrovaných uživatelů se snížil na 7 062,
včetně uživatelů Knihovny pro nevidomé, což je meziroční pokles o více než tisícovku. Celkový počet výpůjček činil 314 879, propad tedy není takový, jak by se
s poklesem počtu uživatelů dalo očekávat. Dokazuje to průměr 5,23 výpůjčky na
osobu, kterého za posledních 20 let SVK PK nedosáhla. 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. prostřednictvím elektronických informačních zdrojů, často
dostupných prostřednictvím uživatelského konta odkudkoli a kdykoli, tedy i mimo
knihovnu a také po skončení její provozní doby. Přesto se SVK PK snaží své
fondy a služby propagovat na sociálních sítích prostřednictvím různých kampaní
a soutěží, výstavami, přednáškami, besedami, autorskými čteními aj. Čtenáři mají
dokonce sami možnost navrhovat a doporučovat knihovně, jaké tituly by měla do
fondu pořídit; na jejich popud v minulém roce SVK PK pořídila 27 titulů.
Sobotní provoz byl v roce 2021 pozastaven, předpokládáme jeho obnovení od září
2022. Vracení knih prostřednictvím biblioboxů se stalo preferevanou možností, jak
vypůjčené knihy vrátit. Oproti r. 2020 tudíž došlo k opětovnému navýšení tímto
způsobem vrácených knih. 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. Knihovna také umožnila v době nejpřísnějších opatření telefonickou registraci, aby umožnila přístup ke svým fondům
i novým uživatelům. Další novou službou bylo zavedení služby Zásilka, kdy si uživatel může nechat zaslat připravené knihy na nejbližší výdejní místo nebo přímo
domů. Tato služba byla hojně využívána především v době uzavření okresů, s postupným rozvolňováním její využití pochopitelně klesá, nicméně jsme službu zachovali, pokud by se nepříznivá situace v budoucnu opakovala.
Přírůstek knihovního fondu je výrazně vyšší než v minulých letech (19 078), což
souvisí se zahájením zpracování fondu knihovny sdružení Exodus, který knihovna
v minulých letech získala. Díky projektu Česká knihovna jsme mohli doplnit
knihovní fond o dalších 35 titulů české literatury a literární vědy, v rámci projektu
Cizojazyčná knihovna pak 36 zahraničních titulů.
Zakázku na vazbu novin a časopisů v celkovém objemu 400 000 Kč získala nová
firma Knihařství a rámařství u Sobotů z Lokte. Kvalita zpracování dodaných vazeb
byla velmi dobrá, případné reklamace i opravy byly řešeny bezprostředně. Celkem
bylo svázáno 165 svazků novin a 829 svazků časopisů.
V rámci posledního roku projektu Restaurování starých tisků z dotačního programu IROP, Výzva č. 25 Knihovny, byly zrestaurovány 83 svazky, v průběhu celého projektu pak 266 svazků. Díky dotaci z Nadace 700 let města Plzně jsme
zrestaurovali další dva staré tisky s provenienčními vazbami na Plzeň.
SVK PK byla úspěšná také se svými žádostmi o dotace z programů VISK, vyhlašovaných MK ČR. Vedle vzdělávacích kurzů jsme se mohli věnovat rekatalogizaci
7

fondu sign. 392A… a zpřístupnění bibliografických záznamů nejen v online katalogu SVK PK, ale také v Souborném katalogu ČR. Díky dotaci jsme také mohli zakoupit návratový automat a nové selfchecky, díky nimž bude možné půjčovat
a vracet většinu knihovního fondu bezkontaktním způsobem. Knihovna získala
rovněž dotaci na projekt Noc literatury z rozpočtu města Plzně, jež se však musela
uskutečnit pro omezený počet účastníků a za dodržení nezbytných hygienických
opatření. Řadu akcí nebylo možno uskutečnit naživo, některé se proto přesunuly
do online prostředí, jiné byly přesunuty nebo zrušeny. Oddělení propagace a marketingu připravilo řadu literárních soutěží nejen pro naše uživatele, ale i širokou
veřejnost, která nás sleduje na sociálních sítích.
V průběhu roku 2021 došlo k několika personálním změnám, pracovní kolektiv
SVK PK se omladil a zvýšil se též počet pracovníků s vysokoškolským a odborným knihovnickým vzděláním.

8

1 Propagace a marketing
Propagace online
Průběžně byly aktualizovány webové stránky především v sekcích aktualit, kalendáře akcí a kontaktů. 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). Byl vytvořen webový formulář
pro službu Zásilkovna k bezkontaktnímu zasílání online objednaných dokumentů.
Médiím poskytujeme vyžádané grafické materiály. Podle požadavků vedoucích
oddělení byla průběžně aktualizována data webu (nabídky databází, elektronických informačních zdrojů, periodik digitálních knihoven, …). PR oddělení také
spravuje všechny dotazy a připomínky přes formulář webových stránek a odpovídá uživatelům do několika hodin od zadání požadavku. Specifické požadavky
jsou předávány vedoucím oddělení OAS, případně OPS.
Na Facebooku jsou aktivně spravovány stránky Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, skupina Literární akce, na Twitteru SVK PK, na Youtube kanál
SVK PK, dále též Instagram.
V době uzavření či omezeni provozu knihovny z důvodu pandemie covidu-19 byla
vedoucí PR na telefonní službě pro naše uživatele, messenger na sociálních sítí
slouží jako komunikační kanál v režimu 24/7. V současnosti má oddělení propagace a marketingu 4 zaměstnance, tj. 2,875 úvazku.
Grafika, sazba, publikace
V průběhu roku byly navrhovány pozvánky, plakáty, bannery elektronické i závěsné velkoformátové na budovu OZK; 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, stojanů, regálů
a bočnic VV. 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 zřizovatelem byl
dokument vystaven online. Z podkladů a přednášek v rámci konference Praktiky
tajné policie po Únoru 1948 a život za (falešnou) hranicí i v Československu byla
zhotovena sazba publikace Praktiky tajné policie po Únoru 1948: oběti a strůjci
nejutajovanějších zločinů StB 1948–51 včetně korekce i obálky a grafické úpravy
dodaných skenů (výřezy, retuše, postprocess).
Dodané plakáty byly dle požadavků retušovány či přesázeny do žádaných formátů
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až do velikosti A0. V hlavní budově bylo prováděno značení dle pokynů hygienické
stanice a v souladu s aktuálními nařízení vlády. Podle potřeby byly prováděny jazykové korektury (tiskové zprávy, propagační materiály k akcím, Roční zpráva
a Plán hlavních úkolů organizace, 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.
Public relations
Oddělení propagace a marketingu mělo v roce 2021 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 oddělení 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 propagace a marketingu kontinuálně pracovalo na posílení interní kultury instituce, podařilo se nastartovat otevřenou komunikaci, týmovou spolupráci a rozvoj zaměstnanců.
Komunikační kanály:
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▪

tiskoviny (nástěnky, letáky, manuály, výroční zprávy)

▪

elektronické (mailová komunikace)

▪

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

▪

zaměstnanecká setkání – v roce 2021 bohužel z důvodu pandemie nebylo
možné realizovat pravidelné setkání všech zaměstnanců (vánoční večírek,
snídaně 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 2021 navštívilo webové stránky
122 857 čtenářů, na Facebooku máme 3 400 sledujících, což je meziroční
nárůst cca 600 osob, na Instagramu 700 a Twitteru 302.

Kulturní management
V hlavní budově oddělení propagace a marketingu v roce 2021 realizovalo 12 kulturních a 14 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Vzdělávacích akcí se zúčastnily
284 osoby, kulturních akcí 1 357 osob. Opět jsme se zapojili do akcí Nadace
700 let města Plzně – Plzeňské dvorky, které přivedly do Galerie Evropského
domu SVK PK přes 500 účastníků během jediného dne.
Na sociálních sítích jsme připravili v průběhu roku tři originální soutěže v brandových barvách – k březnu, měsíci čtenářů, letní literární šifrování a adventní šifrování v prosinci.
Spustili jsme projekt knižních výročí, v jehož rámci představujeme zásadní literární
díla v podobě krátkých animací vystihujících děj.
Největší a organizačně nejnáročnější akcí roku byla Noc literatury, kdy na běžně
nedostupných místech města četlo 6 osobností 6 textů současných evropských
autorů. Odměnou bylo 346 spokojených účastníků noční literární hry. Akci koordinovali 3 pracovníci PR, 8 pracovníků jednotlivých stanovišť a 11 dobrovolníků. I
v roce 2021 byla akce pořádána ve speciálních podmínkách – limitován byl počet
osob na jednom čtení, 2m rozestupy mezi jednotlivými místy k sezení a nutnost
použití roušek. Přesto byl zájem veřejnosti nadstandardní. Zapojeni byli divadelníci
z Plzně, kteří byli oceněni cenou Thálie.
Nově byl realizován šestidílný online cyklus přednášek o severských zemích
Skandinávské pátrání.
Ve spolupráci s Ateliérem komiksu a ilustrace pro děti z Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara byly realizovány tři workshopy – komiks, pop–up a linoryt.
Návštěvníky byla kladně přijata beseda se spisovatelem a marketérem Jakubem
Horákem doplněná výstavou reprodukcí děl Zdeňka Buriana v prostorách volného
výběru knih.
Krizová komunikace
V pandemickém roce 2021 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 propagace a marketingu
a OAS do prvků krizové komunikace. Ve druhé polovině roku byly s každou změnou protiepidemických opatření obesíláni uživatelé SVK PK infomailem s podrobnými informacemi vystavenými (bilingvně) též na webových stránkách knihovny,
ke komunikaci v režimu 24/7 byl vyčleněn messenger na sociálních sítích. Veškerá komunikace s veřejností byla koordinována oddělením propagace a marketingu.

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
Rok 2021, stejně jako předchozí, zůstane v paměti jako rok koronavirové pandemie, karantén a nejrůznějších forem omezení veřejného života. Stále více jsme se
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podrobovali protiepidemickým opatřením a přizpůsobovali jim pracovní podmínky
i své návyky. Až po 15. únoru se knihovny postupně otevíraly svým uživatelům formou „výdejního okénka“. Opakovaně se překládaly termíny plánovaných kulturních a vzdělávacích akcí, některé byly zrušeny, další se přesouvaly do virtuálního
prostoru. Online probíhaly akce i služební jednání. Omezující nařízení platila
s menší či větší intenzitou v podstatě po celý rok.
Pro obě pracovnice oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví (dále OVOK)
vyplývaly v průběhu roku nejdůležitější povinnosti a úkoly z pověření krajské
knihovny k výkonu regionálních funkcí (dále 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 PK) schválilo krajské zastupitelstvo pro rok 2021 dotační částku
7 500 000 Kč. Snížení dotace o 500 000 Kč významně zkomplikovalo zejména odměňování pracovníků pověřených knihoven, kteří svojí prací regionální služby
knihovnám přímo zabezpečují. Proto bylo aktualizací Pravidel poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v PK přijato důležité opatření, díky němuž mohlo být až 75 % z celkové přidělené dotační částky
použito na zajištění nákladů na mzdy a platy. 25 % dotace, tj. minimálně
1 875 004 Kč, bylo obligatorně 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 již výše zmíněných „Pravidel“, tj. na výběr titulů, efektivitu nákupu knih do výměnných fondů, na jejich odborné zpracování a rozvoz 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 2020 pro poskytovatele dotace.
Zpráva byla rovněž předána Národní knihovně ČR a byla zveřejněna v termínu do
31. 3. 2021 na webových stránkách SVK PK viz:
https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2021/03/Rocni-zprava-RF-za-2020-FINAL.pdf
Výkon RF v Plzeňském kraji je smluvně převeden ze strany SVK PK na 16 pověřených knihoven. Dle pověření zabezpečovala činnost 471 obsluhovaná knihovna
s nárokem na dotaci. Pro rok 2021 byly naplánovány 4 společné koordinační porady OVOK s řediteli a vedoucími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje. Z důvodu mimořádných protiepidemických
opatření se porady 18.1., 7. 10. a 2. 12. 2021 uskutečnily online. Poradu dne
10. 6. se podařilo připravit a zrealizovat s fyzickou účastí jako výjezdní, a to do
Městské knihovny B. Němcové v Domažlicích, která byla začátkem roku 2020 přestěhována do zrekonstruovaných prostor Kulturního centra Pivovar. Veškerá potřebná komunikace s knihovnami byla řešena telefonicky a elektronickou poštou.
Z nedostatku přímých kontaktů bohužel občas vázla distribuce materiálů pro
knihovny.
V roce 2021 bylo provedeno pouze 7 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 cesty navazující na výkon RF se uskutečnily do Písku na dvoudenní workshop pro metodiky pověřených a krajských knihoven a do Pardubic na dvoudenní konferenci, pořádanou sekcí Sdružení knihoven
pro RF. Ostatní jednání odborných sekcí a skupin na celostátní úrovni probíhala
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v průběhu roku online formou. Poradenství se týkalo nejvíce uvádění vládních
opatření do praxe knihoven k zamezení šíření nemoci covid-19, činnosti v knihovnách v době jejich uzavření, komunikace knihoven s veřejností, poskytování služeb v omezeném režimu, plnění podmínek krajské dotace na výkon RF knihoven.
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, za složitějších podmínek práce formou home
office. 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 2020, ISBN 978-80-86944-74-6. 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).
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 semináře. V rámci projektu se
počítalo s výukou v rozsahu 50 vyučovacích hodin, dalších 10 hod. výuky mělo být
hrazeno z prostředků krajské knihovny. Realizace byla mírně časově posunuta,
ale nakonec se podařilo v rozmezí od konce května do konce listopadu všechny
kurzy uskutečnit. Se souhlasem poskytovatele dotace proběhly 2 poslední kurzy
distančně na platformě Zoom. Celkem se uskutečnilo 9 kurzů s účastí 175 pracovníků knihoven (viz příloha č. 13).
Pro pracovníky veřejných knihoven byla připravena ještě řada dalších vzdělávacích programů, ovšem realizovány byly jen 4, z toho 1 akce − mezikrajový seminář
Literární Šumava 2021 − se uskutečnila s finanční podporou regionální organizace
Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP 04) a grantu MK ČR Knihovna
21. století.
Úkolem OVOK byla také příprava a koordinace odborné praxe na pracovištích
SVK PK pro studenty SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. Ve školním roce 2020/2021 se
průběžné praxe zúčastnili 2 studenti 4. ročníku. Průběh praxe byl poznamenán výpadky v důsledku protiepidemických opatření (PES). Květnové souvislé praxe se
zúčastnily 2 studentky, v srpnu absolvovala v SVK PK souvislou odbornou praxi
1 studentka SOŠ. Ve školním roce 2021/2022 poskytla knihovna možnost průběžné praxe 4 studentům SOŠ. 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. Pro 1 bakalářskou práci byl zpracován obsáhlý přehled vzdělávacích aktivit pro pracovníky veřejných knihoven kraje.
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 2021 vyhlašovateli zrušena, ale
navazující soutěž Knihovna roku byla MK ČR vyhlášena a vyhodnocena, stejně
jako soutěž Městská knihovna roku, vyhlašovaná předsednictvem SKIP. Za Plzeňský kraj byla do soutěže nominována Místní knihovna Mlečice, v soutěži Městská
knihovna roku kraj zastupovala Městská knihovna ve Spáleném Poříčí, obě po posouzení ze strany OVOK.
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Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury, dokumenty
jsou dle požadavků zpřístupňovány prezenční formou ve všeobecné studovně.
Pracovnice oddělení zajišťovala po celý rok správu spisovny.

3 Oddělení informačních technologií
Naše knihovna si dala za cíl automatizovat cirkulační proces v knihovně tak, aby
odpadla většina repetitivní činnosti našich zaměstnanců, celý proces se zefektivnil
a došlo ke zvýšení atraktivity knihovny pro naše uživatele. Celý rok 2021 se tedy
nesl v tomto duchu.
Během roku jsme administrovali tři veřejné zakázky na návratový automat, výpůjční zařízení selfcheck, detekční brány, RFID programovací desky a samotné
RFID čipy pro polepení jednotek. Po předchozích analýzách byly zvoleny nejpůjčovanější fondy v naší knihovně, byly připraveny pojízdné čipovací stanice a proškoleni zaměstnanci skladů pro práci s RFID technologiemi. Komunikace návratového automatu, selfchecků a bran probíhá přes protokol SIP2. Licence v našem
AKS pro komunikaci s tímto protokolem vyžaduje nemalé finance, a proto jsme
zvolili cestu vlastního vývoje komunikačního rozhraní. Výhodou je licenčně neomezené množství současně komunikujících zařízení, možnost lepšího přizpůsobení a know-how umožňující napojení tohoto řešení na jiný AKS. V neposlední
řadě byly vytvořeny 2 nové obslužné SW pro pracovníky výpůjčního protokolu
a SW pro sklady byl uzpůsoben pro práci s jednotkami v rámci nového workflow.
Z důvodu pandemických opatření jsme po omezenou dobu zavedli systém telefonické registrace čtenářů. Došlo ke konfiguraci AKS a byla pořízena nová VOIP
stanice, proběhla konfigurace pro nahrávání hovorů a automatických hlasových
zpráv tak, aby fungování odpovídalo požadavkům nového worflow.
V rámci bezpečnosti jsme přešli na modernější protokol VPN a zjednodušili tak
i konfiguraci klientských zařízení.
Z důvodu již nevyhovující metalické kabeláže došlo k položení nové kabeláže
v prostorách vzdělávacího centra v hlavní budově a Knihovně pro nevidomé,
včetně zásuvek. V Knihovně pro nevidomé jsme navíc nahradili připojení k internetu za bezdrátové LTE připojení při stejných nákladech, avšak s desetinásobnou
propustností.
Během roku proběhla revize záloh digitalizovaných dokumentů, opravy a doplnění
chybějících částí metadat.
Jako každý rok, zajišťovalo oddělení IT technickou podporu pro revize našich
fondů a funkčnost všech IT technologií, hardwaru a softwaru knihovny.
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4 Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
Plnění základních činností
Zpracování dokumentů je prováděno v AKS ALEPH500. Bibliografické záznamy,
zpracované dle RDA ve formátu MARC21, jsou pravidelně poskytovány do Souborného katalogu ČR (dále jen SK ČR), denně od pondělí do soboty službou
OAI-PMH. Katalogizační pravidla AACR2R jsou nadále užívána pouze pro retrokonverzi bibliografických záznamů z lístkového katalogu.
V rámci oddělení proběhly granty VISK5 Rekatalogizace knihovního fondu
a VISK9/II Harmonizace lokálních autorit, z důvodu nedostatku pracovníků nadále
nepokračuje část grantu pro obohacování záznamů o věcné údaje.
Nově získané tituly byly zpracovávány průběžně. Počet zpracovaných bibliografických záznamů přesáhl předpokládané hodnoty, zejména díky zpracování knihovny
společnosti Exodus. Preference zpracování knihovny Exodu ovlivnilo práce na rekatalogizaci fondu, tato proběhla výhradně v rámci grantu VISK5. Dále pokračovala systematická kontrola záznamů periodik signaturních řad 36A.

Činnost

plán

plnění

%

jmenná katalogizace

9 000

11 434

127,0

systematická katalogizace

9 000

10 935

121,5

předmětová katalogizace

7 000

8 774

109,6

retrokonverze

5 000

4 093

81,8

rekatalogizace

3 000

1 870

62,3

Návrhy
autorit
2021

osobní

korporativní

geografické

formální
deskriptory

opravy
jm. autorit

1 311

306

37

0

216

Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl překročen, splněn na 115 %, celkem
bylo zapsáno 19 078 dokumentů. Z toho byly 1 052 povinné výtisky monografií
a 206 povinných výtisků dalších dokumentů, periodika vyjímaje. V rámci projektu
Česká knihovna 2021 obdržela knihovna do fondu k 31. 12. 2021 celkem 35 titulů,
21 z 25 objednaných ze základní objednávky a 14 titulů z rezervního výběru. Tituly
objednané v rámci projektu Cizojazyčná literatura 2020 docházely také v prvním
pololetí roku 2021, ještě jich bylo dodáno 24 z 86 základní objednávky a 1 titul
z rezervní objednávky. Z projektu Cizojazyčná literatura 2021 byly do přírůstku

15

roku 2021 zapsány 24 z 39 titulů základní objednávky a 12 z 27 titulů z rezervy.
Od listopadu 2020 probíhá zpracování knihovny sdružení Exodus, k 31. 12. 2021
bylo zpracováno 3 800 titulů této knihovny v signaturní řadě 20F.
Objednávky jsou kumulovány u velkých dodavatelů (Pemic, Kosmas, OPA, Euromedia). Knihkupci a nakladatelé ve městě (Dobrovský, Oxford Bookshop, Starý
Most, nakl. Fraus 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. 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 19 podnětů na
celkem 30 titulů. Z navrhovaných titulů bylo 27 zakoupeno nebo objednáno.
Ostatní navrhované tituly nebyly zakoupeny pro nedostupnost na trhu, nevhodnost
pro fond nebo duplicitu.
Dne 11. května 2021 byla podepsána smlouva o dílo k zakázce na vazby roku
2021. Zakázka v hodnotě 400 000 Kč s DPH byla rozdělena na tři dílčí dodávky.
Ukončena byla v dohodnutém termínu. Opravy vazeb z poslední dodávky byly provedeny, předány v průběhu ledna 2022. Svázáno bylo 165 svazků novin šitou vazbou, celkem 829 svazků časopisů, z toho 120 malého formátu a 709 velkého formátu. Zakázku zpracovalo Knihařství u Sobotů se sídlem v Lokti.

Číselné ukazatele přírůstku v roce 2021
1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021
z toho knih a periodik
speciálních dokumentů

1 161 614
862 328

hudebniny

35 019

CD a gramodesky

14 751

videokazety

328

audiokazety

2 494

CD ROM

7 066

patenty

571 098

normy

158 126

mikrofilmy
mikrokopie
DVD
2. Přírůstek knihovního fondu
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2 023 942

836
69 245
3 365
19 078

z toho knih a periodik
speciálních dokumentů

18 434
644

hudebniny

238

CD a gramodesky

321

videokazety

0

audiokazety

0

CD ROM

27

patenty

0

normy

0

mikrofilmy

0

mikrokopie

0

DVD

58

2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu

596

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu

339

2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu

139

2d. Přírůstek pro Románskou knihovnu

611

2e. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé

131

3. Úbytek knihovního fondu
z toho knih a periodik
speciálních dokumentů
4. Počet získaných titulů knih
5. Mezinárodní výměna celkem

1 394
1 354
40
17 874
122

MV do fondu SVK PK

42

MV z fondu SVK PK

80

6. Signování

17 874

7. Počet zpracovaných svazků periodik

2 460

8. Počet docházejících titulů periodik

3 400

zpracováno titulů
zahraniční periodika

2 100
37
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Rozdělení přidělených finančních prostředků 2021 do rozpočtů:
Rozpočet 2021

Počáteční přidělení Kč

Vyčerpáno Kč

2 370 000,00 Kč

2 358 127,33 Kč

670 000,00 Kč

567 877,63 Kč

50 000,00 Kč

63 885,92 Kč

Periodika zahraniční

130 000,00 Kč

125 902,95 Kč

Periodika česká

100 000,00 Kč

114 618,27 Kč

Hudebniny

60 000,00 Kč

85 161,59 Kč

CD

50 000,00 Kč

49 634,05 Kč

DVD

2 000,00 Kč

206,00 Kč

CD-ROM

1 000,00 Kč

1 115,84 Kč

Dary + PV

1 000,00 Kč

0,00 Kč

35 000,00 Kč

31 955,67 Kč

130 000,00 Kč

161 781,51 Kč

Mezinárodní výměna

1 000,00 Kč

0,00 Kč

Knižní vazby periodik

400 000,00 Kč

333 125,00 Kč

4 000 000,00 Kč

3 893 391,76 Kč

Monografie
Databáze zahraniční
Databáze české

Knihovna pro nevidomé
Zahraniční knihovny

Přidělené prostředky
celkem

Na nákup knihovního fondu a vazby byla v roce 2021 příkazem ředitele přidělena
částka 4 000 000 Kč. Suma vyhrazená na vazbu periodik činila 400 000 Kč. Z celkové částky na nákup knihovního fondu bylo dále vyhrazeno 100 000 Kč na doplňování dokumentů oddělení zahraničních knihoven. Přidělený rozpočet na vazbu
periodik nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu kombinace uzavření okresů v sídle
dodavatele a nedostatku požadovaného kvalitního materiálu na trhu. Po dohodě
s náměstkyní pro ostatní činnost byla část rozpočtu ve výši 80 000 Kč použita na
nákup materiálu k ochraně historických knižních fondů.

Plnění úkolů spolupráce a vzdělávání
Knihovna nadále přispívala do celostátního projektu Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit. Spolupráce s NK ČR pokračuje sdílením informací
při získávání povinných výtisků monografií a periodik. V roce 2021 opět neproběhla některá pravidelná setkání pracovních skupin, pracovníci oddělení se zúčastnili těch profesních setkání, jež bylo možné uskutečnit.
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Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami a příležitostně také českými organizacemi. Celkem byly od zahraničních partnerů do fondu
přijaty 42 dokumenty a partnerským knihovnám byl zaslán 61 dokument.
Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v SK ČR, NLK a VPK. Na rok
2022 bylo prodlouženo předplatné zahraničních periodik v nezměněné podobě.
Počet předplatných českých titulů pro zahraniční partnery a počet titulů periodik
získaných mezinárodní výměnou se nezměnil. Ve spolupráci s oddělením prezenčních služeb byly dokončeny práce na evidenci dodání obecních zpravodajů
v AKS ALEPH500.
Ve spolupráci s oddělením ochrany a expedice knihovních fondů nadále probíhají
pravidelné kontroly jednotek se statusem „ve zpracování“. Průběžná kontrola
fondu volného výběru knih byla pozastavena.

5 Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů
Plán revizních prací na rok 2022 byl vypracován k 4. 1. 2022, v termínu byl vypracován též protokol a závěrečná zpráva o revizi za rok 2021 a seznamy pracovníků, kteří se podíleli na revizi knihovního fondu (dále jen KF) v roce 2021.
Všechny informace týkající se revize a jejího plánu a plnění za loňský rok byly členům revizní komise zaslány elektronicky.
Do konce roku 2021 bylo zrevidováno za součinnosti členů revizní komise a dalších pověřených pracovníků 143 106 knihovních jednotek (dále jen k. j.), což je
o 20 869 k j. více, než byl plánovaný počet 122 237 k. j. Plán revize KF na r. 2021
byl tedy splněn na 117 %.
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… Ke dni 31. 12. 2021
je stav těchto signatur 927 250 a 156 650. Pracovníci, podílející se na retrokonverzi KF, vytvořili tímto způsobem více než 3 000 nových bibliografických záznamů. Podle potřeby byly doplňovány údaje do bibliografických záznamů
a knihovních jednotek.
Průběžná kontrola o stavu revizních prací byla provedena k 8. 4., 19. 7., 1. 10.
a 3. 1. 2022. Podrobné zprávy o průběhu revizních prací byly předkládány vedení
organizace. Při revizní činnosti probíhala spolupráce s ODZKF, kterému byly předávány návrhy na dodatečné zpracování neperiodických a periodických seriálů
a chybné signatury k opravě, s oddělením ochrany a expedice knihovních fondů
(dále jen OOEKF) a dalšími odděleními SVK PK.
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Ve spolupráci s vedoucí OOEKF byla provedena aktualizace KF na základě obsahové a technické analýzy, při níž bylo vyřazeno 371 k. j. duplikátů signatury 1…
umístěné v depozitáři Bory 17. K průběžné aktualizaci docházelo i v dalších signaturních řadách. Pracovnice PRRKF se následně podílela na tvorbě seznamů literatury navržené na odpis z fondu SVK PK. Z fondu knihovny bylo odepsáno 1 394
knihovních jednotek 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 2021 byla na webových stránkách SVK PK dvakrát zajištěna nabídka
vyřazené literatury pro knihovny a následně zajištěn prodej veřejnosti.
PRRKF průběžně poskytovalo konzultace k provádění revizních prací a odpisů
pracovníkům SVK PK.

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.
Od srpna 2021 byl zahájen projekt Automatizace knihovních procesů pomocí
RFID technologie. Za rok 2021 se nám podařilo opatřit čipy všechny jednotky sign.
31 C a většinu sign.31 B. V rámci automatizace a lepšího zpřístupnění služeb
bude celý náš absenční fond opatřen technologií RFID a bude možné veškeré dokumenty samoobslužně vracet i půjčovat přibližně od začátku roku 2022.
Pracovnice v hlavní budově kromě běžné činnosti ve volném výběru knih 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 knih.
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 ODZKF 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.
Nová pracovnice, která do oddělení nastoupila v dubnu, opravila 258 knih a dva
svazky novin. Knihařka provedla opravu 424 kusů knih včetně Unibindu a dvou
svazků novin. Zhotovila 314 kusů různých brožur pro uživatele knihovny. Provedla
vazbu čtyř přírůstkových seznamů SVK PK a zhotovila 54 kusy 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 polic pro zahraniční
knihovny, tiskopisy pro evidenci čtenářů a další.
Pracovnice reprografické dílny se podílela na kopírování a sestavení 424 kusů
brožur vydávaných SVK PK. Během roku udělala 47 134 kopie pro čtenáře, MVS
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i pro jednotlivá oddělení knihovny. Z toho 5 128 kopií na Minoltě a 42 006 na
Canonu. Vyrobila 210 kusů desek s tkalouny pro OOEKF i veškeré kopie poškozených knih pro nové vazby. Podílela se na vyjímání výstavních materiálů z velkoformátových panelů. Společně s knihařkou vyráběla nové popisky regálů pro volný
výběr knih různé velikosti 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.

7 Oddělení absenčních služeb
Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2021)
Registrace čtenářů
V průběhu roku 2021 bylo provedeno celkem 2 346 nových registrací (včetně jednorázových) a další 4 232 čtenáři si prodloužili platnost svého čtenářského průkazu. 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 v Plzni a na čipové karty, které slučují funkce
Plzeňské karty a JIS karty.
Počet návštěvníků oddělení absenčních služeb
činil v r. 2021 45 228 návštěvníků. Průběžně je sledována a vyhodnocována virtuální návštěvnost. Evidencí čtenářů prošlo 6 455 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 1 037 čtenářů. Na návštěvnosti knihovny
a ostatně i na všech dalších ukazatelích se negativně projevilo dlouhodobé uzavření knihovny na začátku roku 2021 v souvislosti s epidemiologickými opatřeními.
Výpůjčky mimo knihovnu
Celkový počet absenčních výpůjček za půjčovnu dosáhl v roce 2021 počtu
268 963 knihovní jednotky (knihy + ostatní dokumenty), Knihovna pro nevidomé
půjčila celkem 16 240 knihovních jednotek – zvukových knih. Zaznamenán byl
mírný nárůst oproti roku 2020.
Meziknihovní výpůjční služby
Výpůjčky originálů knih pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2021 počtu
2 073 k. j. a 159 kopií, MMVS pro jiné knihovny se nevyskytla, (NK žádá o dokument z našeho fondu pro žádající zahraniční knihovnu).
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Pro čtenáře naší knihovny bylo zajištěno 196 výpůjček z jiných knihoven a 46 kopií, prostřednictvím MMVS bylo vypůjčeno 13 k. j.
Upomínky
Za rok 2021 bylo čtenářům zasláno 8 280 prvních upomínek, 1 271 druhá upomínka a 290 třetích upomínek – předžalobních výzev. 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.
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 6 747 titulů zvukových knih na CD ve formátu
MP3 z produkce KTN, 781 titul na kazetách, 2 068 titulů na CD a CD-MP3 zakoupených z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V roce 2021 využilo služeb KN 1 037 zdravotně postižených uživatelů a celkem bylo půjčeno 16 240 zvukových nosičů.
Během roku 2021 pracovnice KN jakožto členka Nákupní komise SVK PK ve spolupráci s oddělením doplňování a zpracování KF 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.
Počátkem roku 2021 byla KN z důvodu pandemie covidu opět uzavřena a pracovnice KN půjčovaly zvukové knihy svým uživatelům pouze prostřednictvím bezplatné zásilkové služby. Od 12. 4. 2021 byla KN znovu otevřena v běžném režimu
a zrakově postižení uživatelé si mohli opět začít půjčovat zvukové knihy i osobně
v běžných výpůjčních hodinách. Vzhledem k opatřením proti covidu, která trvají
dosud, je potřeba zachovávat bezpečné rozestupy mezi návštěvníky knihovny;
čtenáři Knihovny pro nevidomé byli proto požádáni, pokud je to možné, aby kontaktovali telefonicky nebo e-mailem pracovnice knihovny a domluvili si den a hodinu návštěvy knihovny.
Během srpna 2021 byla pracovnicemi KN provedena dílčí revize fondu zvukových
dokumentů.
Řešení ztrát
V roce 2021 bylo nahlášeno celkem 67 ztrát k. j. Ke dni 31. 12. 2021 bylo vyřešeno 66 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.

22

Vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků
V roce 2021 byli − 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.
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 11 podnětů k soudním žalobám.
Celkem SVK PK vede soudní vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených
poplatků v 89 případech (stav k 31. 12. 2021).
Pokladna
Za rok 2021 bylo za služby, které knihovna poskytuje za úplatu, za registrační poplatky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady vybráno celkem
424 834 Kč (pouze platby v hotovosti, bez plateb platební kartou nebo převodem
z účtu).
Biblioboxy
SVK PK již několik let provozuje ve spolupráci s UK ZČU celkem 6 biblioboxů,
které jsou vesměs umístěny ve veřejně přístupných prostorách a umožňují tak vracení knih 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Tato služba je poměrně často využívaná
a prostřednictvím biblioboxů bylo za rok 2021 vráceno 10 795 knih, tj. v průměru
900 knih měsíčně. Oproti roku 2020 jde o znatelný nárůst i proto, že v důsledku
uzavření knihovny bylo vracení prostřednictvím biblioboxů jediným možným způsobem, jak výpůjčky vrátit. Umístění biblioboxů je uvedeno na webových stránkách knihovny.
Personální vývoj v oddělení
V OAS pracovalo ke dni 31. 12. 2021 celkem 13 pracovníků + vedoucí oddělení.
Ve výpůjčním protokolu pracuje 5 pracovníků, ve volném výběru knih 4 pracovníci,
v úseku evidence čtenářů a pokladny 2 pracovnice, na pracovišti MS jedna a v KN
dvě pracovnice (jedna na poloviční úvazek zároveň s prací ve výpůjčním protokolu). Celkem 3 pracovnice pracují na zkrácený pracovní úvazek. V průběhu roku
2021 odešly dvě pracovnice na MD, jedna pracovnice se z MD vrátila a k 1. 1.
2021 byly přijaty dvě nové pracovnice. 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 2021 z důvodů pracovní neschopnosti a OČR zameškáno celkem 179 pracovních dnů. Jinak je poměrně hojně využívána možnost řešit lehčí
onemocnění vybíráním tzv. indispozičního volna nežli pracovní neschopností.
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Rok 2021 byl opět kvůli epidemii covidu-19, následně vyhlašovanému nouzovému
stavu a uzavírkám knihovny značně nestandardní a problematický. Samozřejmě
se takové dlouhodobé uzavírání knihovny negativně odrazilo téměř na všech výše
uvedených statistických ukazatelích i na celkové pracovní pohodě, obzvláště ve
službách.

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.
Ve studovnách pro veřejnost byl provoz obnoven až od 24. 5. 2021, do té doby hudební kabinet umožňoval jen absenční služby prostřednictvím výpůjčního protokolu, čítárna časopisů a všeobecná studovna poskytovala distančně objednané
kopie z dokumentů z fondu knihovny v souladu s platným autorským zákonem.
Speciální studovna zahájila běžný provoz také až od 24. 5. 2021, v době uzavírky
vyřizovala dotazy a placené rešerše distanční formou.
Oddělení navštívilo v roce 2021 celkem 3 533 fyzické či virtuální osoby, kterým
bylo půjčeno 8 777 fyzických svazků periodik a knih (z toho 4 640 svazků periodik)
a 1 006 zvukových dokumentů. 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 2021 celkem 218 766 zobrazených svazků periodik a knih (z toho 217 907 svazků periodik). Další skutečností ovlivňující množství výpůjček ve studovnách je přístup z domova do Národní
digitální knihovny – do kolekce děl nedostupných na trhu pro všechny uživatele
s platným čtenářským průkazem SVK PK a bezdlužným kontem. Smlouvu s NK
ČR podepsala SVK PK v říjnu 2020.
Speciální studovnou byly v roce 2021 zpracovány 104 kombinované rešerše1 a za
tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši 18 210 Kč (z toho 6 260 Kč fakturováno). U kombinovaných rešerší byla již tradičně nejvíce zastoupena témata
z lékařství a ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla speciální studovna 685 dotazů a zajistila 363 elektronické rešerše 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.

1
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Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií
a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší z let 2006–2021 je
dostupný na https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2022/02/soupis_resersi_2006-2021.pdf.

V roce 2021 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
na https://bit.ly/2t634zE bylo zasláno celkem 9 dotazů zodpovězených speciální
studovnou, z toho jedna odpověď byla zveřejněna ve volně přístupném online archivu na adrese https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.
Regionální bibliografie je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. 3. 2011. Pracoviště zpracovalo v roce 2021 do báze ANL (Analytický rozpis periodik – články
z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie
11 154 záznamy článků. Tato báze obsahuje k 28. 1. 2022 celkem 196 481 záznam. Dále vytvořilo 67 nových záznamů osobností do báze regionálních osobností REOS (PNA04) a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 822 záznamech. Báze REOS k 28. 1. 2022 obsahuje 6 439 záznamů regionálních osobností.
Výběrově jsou záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny
České republiky (dále NK ČR), 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 2021 posláno 3 398 záznamů. Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2022 čítající
1 601 osobnost, tento dokument je pro veřejnost dostupný v rámci elektronického
katalogu knihovny na adrese https://bit.ly/2GlLL5r. Prostřednictvím ODZKF navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2021 do databáze SNA spravované
NK ČR celkem 241 jmenný a 17 věcných autoritních záznamů.
Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů článků
do báze ANL. Celkové náklady projektu činily 42 000 Kč, z toho dotace byla ve
výši 28 000 Kč. Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin
v období červen až říjen 2021. Za tuto částku bylo zpracováno 625 záznamů
článků z devíti odborných periodik z let 2011, 2018, 2020 a 2021 (Ad Notam, Cantus, Daně a finance, Geografie, Jezuité, Obec a finance s přílohou Veřejná správa
online, Obchodní právo, Právo a rodina a Prostor) přidělených koordinátorem projektů VISK 9/I. Záznamy byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a odeslány na server NK ČR.
V únoru 2021 realizovala vedoucí oddělení společně s oddělením vzdělávání a organizace knihovnictví výstavu v rámci Smetanovských dnů s názvem Osobitý
kraj – významné regionální postavy 19. století (17. 5. – 27. 8. 2021) věnovanou
J. F. Smetanovi, J. Hlávkovi a F. Křižíkovi. Online verze je dostupná na webu
knihovny: https://svkpk.cz/vystavy-online/osobity-kraj/.
Vedoucí oddělení se zúčastnila například online konferencí: Elektronické služby
knihoven Zlín (18. 5. 2021), Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021
(30. 11. a 1. 12. 2021). Fyzicky 32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii
v SVKUL Ústí nad Labem (21. – 22. 9. 2021) nebo XXIII. kolokvia slovenských,
moravských a českých bibliografov v Kysucké knižnici v Čadci, SR s příspěvkem
Amalie Kožmínová, z Čech až na Podkarpatskou Rus a dalších odborných akcí
vyplývajících z účasti v různých pracovních skupinách či konsorciích knihoven. Od
podzimu 2015 je stále členkou tzv. Expertního týmu CPK, který je odborným partnerem Řídícího výboru i realizačního týmu CPK.
V roce 2021 neproběhlo žádné školení práce v licencovaných EIZ v prostorách
knihovny z důvodu omezení provozu středních škol. Pro SPŠS a SOŠ prof. Švejcara byly vedoucí oddělení zajištěny dvě online přednášky s prezentací: 21. 4.

25

2021 Licencované EIZ přístupné v SVK PK – financování (105 minut), 19. 5. 2021
Licencované EIZ přístupné v SVK PK – Ebsco a ProQuest s vyhledáváním v EIZ
(90 minut) a fyzicky tři hodinové přednášky s prezentací a vyhledáváním na SPŠS
a SOŠ prof. Švejcara: 16. 6. 2021 a 17. 12. 2021 Licencované EIZ přístupné
v SVK PK – Web of ScienceTM, 17. 12. 2021 Regionální informační zdroje SVK
PK. Dne 24. 11. 2021 zajistila vedoucí oddělení ve vzdělávacím centru SVK PK
a speciální studovně přednášku Regionální informační zdroje SVK PK s prezentací a praktickým vyhledáváním (180 minut bez přestávky) pro studenty FF ZČU,
Úvod do studia regionální kultury. Ve dnech 12. – 13. 2021 a 15. – 16. 7. 2021
proběhla na pracovišti speciální studovna stáž pedagožky z SPŠS a SOŠ prof.
Švejcara pod vedením vedoucí oddělení prezenčních služeb.
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 způsob ochrany loga firmy či technického řešení; vzdělávací a lektorské aktivity; v případě potřeby odkazování uživatele na patentové kanceláře nebo na Úřad průmyslového vlastnictví (dále ÚPV). V roce 2021 nebyly patentové informace uživateli žádány a nebyla také provedena žádná instruktáž
v práci s databázemi patentových informací.
V dubnu 2021 byl prověřen fond SVK PK dle požadavků ÚPV na 5 patentových
přihlášek z let 1990–2001 a 5 užitných vzorů z let 1992–1995 s nulovým výsledkem. V říjnu 2021 vyplnila SVK PK sebehodnotící online dotazník 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. Výsledkem bylo získání identifikačního označení centra PATLIB v SVK PK ID:CZ_8 a level 1.
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Využití licencovaných elektronických zdrojů v SVK PK za rok 2021

Název zdroje

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

Aspi

360

EbscoHost

1 345

NEWTON Media/Anopress IT

6 935

PressReader

2 242

ProQuest

797 + 203

Web of Science®
Ebook CentralTM ProQuest
(97 titulů trvale zakoupených
e-knih od čs. vydavatelů)
Ebsco eBooks
(360 titulů trvale zakoupených
e-knih od čs. vydavatelů)

273
76 knih offline staženo
144 knih alespoň 1x čteno. Nejčastěji čtené:
1. FIALA, Pavel, VALENTA, Jiří a EBERLOVÁ, Lada.
Stručná anatomie člověka. Praha: Karolinum, 2015.
ISBN 978-80-246-2693-2.
2. LANGMEIER, Josef a MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická
deprivace v dětství. Vyd. 4., doplněné. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.

3. LOUŽEK, Marek. Evropská integrace z pohledu teorie
veřejné volby. Praha: Karolinum, 2017.
ISBN 978-80-246-3064-9.

9 Pracoviště historických fondů
Činnost pracoviště 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 štětce na mechanickou očistu, pH pera na měření kyselosti papíru, nový zvlhčovač do depozitáře se zabudovanou stříbrnou
ionizací, náhradní rohože pro dva stávající zvlhčovače a deset polic pro doplnění
regálů v depozitáři.
Fondy využívali návštěvníci knihovny a zaměstnanci pro služební účely. Pro
19 čtenářů byly expedovány 93 svazky, 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 regionálních periodik byla periodika vyhledávána, prohlédnuta a expedována na pracoviště digitalizace. Čtyřem z nich bylo přiděleno nově ISSN.
Evidence fyzických čtenářů byla vedena ve všeobecné studovně, evidence výpůjček čtenářů na pracovišti historických fondů.
Byl provedena pouze jedna exkurze pro sedm kronikářů z mikroregionu Radyně.
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Průběžně byly vyřizovány dotazy týkající se plzeňského regionu, historie, dějin
knižní kultury a historických fondů SVK PK.
Pro knihovnický kalendář na rok 2022 bylo vyhledáno ve fondu pět vyobrazení,
která byla doplněna popiskami. Následně byla zajištěna digitalizace a ořez dle požadavků NK ČR.
Nakoupen byl pouze jeden duplikát tisku s regionální tematikou, sign. 31C1725.
Pokračovala revize tisků 18. století nahlášených Knihopisu pod hlavičkou SVK PK.
Cílem bylo ověřit nahlášené tisky, opravit chybné údaje a upřesnit signatury. Kontrola probíhala i u tisků, které již Knihopisu hlášeny nebyly, v těchto případech byly
zaznamenány pro nahlášení pouze ty tituly, které mají v Knihopisu evidováno
méně než 5 exemplářů. Z tohoto důvodu bude akce ukončena až v roce 2022.
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 zpracovány záznamy
35 svazků starých tisků a tisků z počátku 19. století převzatých z hlavního skladu.
Celkem bylo zpracováno 412 záznamů. Na přídeští signatury 21A1353 byla určena torza dvou listů čtvrtého dílu Bible kralické. Do katalogu bylo nově zapsáno
15 svazků, které byly mylně odepsány na počátku 90. let pravděpodobně z toho
důvodu, že pracovníci podílející se na revizích neměli informace o tom, že staré
tisky byly z hlavního skladu staženy do uzavřeného skladu.
Bylo požádáno o grant z prostředků Nadace 700 let města Plzně na restaurování
dvou svazků starých tisků s provenienčními vazbami na Plzeň. Grant byl dokončen a vyúčtován v prosinci.
V listopadu bylo požádáno o grant na rok 2022 z programu VISK 4 na odkyselení
51 svazku regionálních periodik. Pro tuto žádost byla ve firmě Ceiba zakoupena
pH pera na měření kyselosti dokumentů.
Při realizaci grantu z prostředků IROP Záchrana ohrožených historických fondů
SVK PK bylo předáno v lednu k restaurování posledních 46 svazků. Vzhledem
k úspoře prostředků bylo dodatečně vybráno a předáno k restaurování navíc pět
svazků, takže celkový počet restaurovaných tisků vystoupil na 266 svazků. Od restaurátorů byly převzaty 83 restaurované svazky a 83 restaurátorské zprávy v tištěné podobě a na CD-ROM. Obsah CD-ROMů byl pracovníky IT uložen na server.
Restaurátorské posudky od nezávislého restaurátora byly průběžně ukládány
v ekonomickém oddělení. Grant byl úspěšně ukončen v listopadu.
Byla doplněna a aktualizována základní verze provozního manuálu pracoviště historických fondů. Do manuálu byly doplněny záznamy interních materiálů a kopií archivních i tištěných dokumentů uložených na pracovišti, které byly před tím zrevidovány, soustavně uspořádány a očíslovány.
Byla provedena revize a skartace části kartoték uložených v depozitáři. Byla skartována místní kartotéka starých a středních signatur, kterou nahrazuje úplnější tištěný místní seznam signatur, dále byla skartována neplatná místní kartotéka přírůstkových čísel klášterních fondů, neboť klášterní fondy jsou již seřazeny podle
signatur. Skartována byla torza kartoték ilustrací a vazeb se záznamy pouze částečně doplněnými signaturami. Tyto kartotéky byly porovnány s elektronickým katalogem; malou část položek se nepodařilo dohledat. Jedná se o zkatalogizované
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svazky, které byly zřejmě odcizeny z hlavního skladu před rokem 1982. Ojediněle
bylo zjištěno nahrazení starého tisku méně hodnotným, k čemuž došlo v 60. letech.
Na smlouvu o vykonání práce byl jeden pracovník SVK PK seznamován s provozem pracoviště historických fondů a zapracován do katalogizace tisků
16. a 17. století a kramářských tisků. Celkem se podílel na zpracování 88 katalogizačních záznamů.
Na smlouvu o pracovní činnosti byla prováděna fyzická revize Knihopisu včetně
základní mechanické očisty, měření kyselosti novodobých převazeb a prokladů
nekyselým papírem. Na smlouvu bylo očištěno 297 drobných svazků, 304 svazky
byly změřeny a uloženy do obalů z nekyselé lepenky (vyrobených na míru ve firmě
EMBA), dalších 56 svazků bylo změřeno a uloženo do desek z nekyselé lepenky
(vyrobených na míru v knihvazačské dílně oddělení ochrany a expedice knihovního fondu SVK PK). Do obálek z nekyselého papíru bylo uloženo 110 drobných
svazků, asi 50 z nich bylo před tím vyjmuto z novodobých kyselých papírových desek, změřených pH tužkou. Při zakládání knih v ochranných obalech bylo nutné
provádět posun fondů.
Celkem bylo mechanicky očištěno 758 svazků, z toho 461 svazek očistili pracovníci absenčních a prezenčních služeb v době uzavření knihovny v lednu a únoru.

10 Oddělení zahraničních knihoven
Oddělení zahraničních knihoven (dále jen OZK) v roce 2021 dále pokračuje v činnosti ve složení Anglická knihovna, Německá a Rakouská knihovna, Románská
knihovna a Galerie Evropského domu SVK PK. I rok 2021, stejně jako loňský, byl
poznamenán omezeními z nařízení úřadu vlády ČR, která bylo potřeba respektovat a která ovlivnila chod oddělení, způsob práce a výsledné statistické ukazatele.
Kompletní uzavírka knihovny z důvodu nařízení vlády ČR: 4. 1. – 15. 2. 2021
Provoz omezený na expedici předem objednaných výpůjček do výdejního okénka
v hlavní budově SVK PK: 16. 2. – 9. 4. 2021
Otevřen provoz absenčních služeb knihovny, ale Galerie Evropského domu
SVK PK zůstává uzavřena: 12. 4. – 11. 5. 2021
Otevřeny prezenční služby: 12. 5. – 21. 5. 2021
Běžný provoz: 24. 5. 2021 – 31.12. 2021
Běžný provoz za daných hygienických podmínek (respirátory, rozestupy, desinfekce): od 24. 5. 2021
GED SVK PK: otevřena od 12. 5. 2021
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2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
sobota
neděle/svátek
letní/zimní uzavírka
uzavírka z nařízení vlády ČR
výdejní okénko
otevřeny absenční služby, uzavřena GED SVK PK
otevřeny prezenční služby a GED SVK PK
otevřeno

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. Naučili
jsme se rychle připravit a zrealizovat vzdělávací i kulturní akce i přes neustále se
měnící vládní nařízení. Osvědčil se nám 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, jakmile to nařízení
umožňovala. Na podporu anglické kultury a literatury se nám podařilo uspořádat
dvě výstavy: Vanity Fair (výstava klobouků) a Four Corners Interactive, více v odstavci Galerie Evropského domu SVK PK.
Partnerská dohoda mezi Britskou radou a SVK PK na další období s účinností od
1. 1. 2021 zůstává v platnosti do 31. 3. 2022. Administrace Cambridgeských zkoušek probíhala dále na základě platné partnerské dohody. Počty kandidátů oproti
předchozímu roku mírně vzrostly (2018:114, 2019: 119, 2020: 112, 2021: 143).
Letos jsme poprvé odzkoušeli mladší kandidáty (Young Learners) a zvýšili jsme
počet termínů převážně zkoušek na počítači (computer based). Zájem o zkoušky
byl jak ze strany veřejnosti, tak škol. 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. Na vzrůstajícím počtu kandidátů se projevila i potřeba kandidátů zkoušku
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složit (odložené termíny z loňského roku, kdy nebylo možné zkoušky skládat)
nebo hromadné přihlášky ze strany škol.

2021

YLE

A2
Key

B1
Preliminary

B2
First

14

19

Vysvětlivky:

8

C1
CELKEM
Advanced CB

14

30

8

68

5

5

10

15

12

35

10

červenec–září
říjen–prosinec

C1
Advanced

16

leden–březen
duben–červen

B2
First CB

17

YLE: Younng Learners
A2 Key
B1 Preliminary
B2 First
B2 First Computer Based
C1 Advanced
C1 Advanced Computer Based

Německá knihovna a Rakouská knihovna
Nová partnerská dohoda byla uzavřená s Goethe-Institutem 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 uzavřená 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 formou online i prezenčně (když to bylo
možné). Uskutečnil se Evropský den jazyků za dodržení veškerých vládních nařízení (testování, respirátory, dezinfekce prostor, kompaktní skupiny). Z ostatních
akcí jsme pokračovali v exkurzích po celém OZK, v mnohých případech bylo potřeba rozdělit skupinu na menší, které jsme odbavili individuálním přístupem.
Ve spolupráci s Katedrou výtvarné kultury FPE ZČU jsme připravili výstavu českých a německých studentů výtvarného oboru Trefuňk, více v odstavci Galerie Evropského domu SVK PK.
Rakouská knihovna měla naplánovánu výstavu Kalliope, která se bohužel nemohla uskutečnit, jelikož výstavní síň musela být v tu dobu uzavřená, přeložili
jsme tedy výstavu na rok 2022 s tím, že bude vystavena místo původního jednoho
měsíce po dobu měsíců dvou. 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. Po delší době se podařilo zrealizovat
i promítání krátkých filmů Feinkošt.
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Románská knihovna
I v letošním náročném roce činnosti Románské knihovny a přes veškerá nařízení
a restrikce se ukazuje, že stanovený plán co do očekávaného počtu výpůjček má
setrvalý stav. Jako jediné pracoviště 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. Ke konci
roku byl vypsán nový projekt na propagaci francouzsky psané belgické literatury,
na výsledky stále čekáme. Partnerskou dohodu s Institutem Camões v Praze
o propagaci portugalské literatury se zatím uzavřít nepodařilo; došlo k personálním
změnám v Institutu, ale s novým vedením jsme v kontaktu.
Jakmile to bylo možné, otevřeli jsme dobře fungující cykly konverzačních hodin
španělštiny, rumunštiny a komunikačních dovedností pro děti, jejichž rodnou řečí
není čeština. Tyto akce proběhly v podzimním období, kdy to bylo možné. 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 2021
knihovna

knihy

mapy

hudebniny

Anglická

CD

CD-ROM

DVD CELKEM

461

1

0

0

0

0

462

Rakouská

132

0

0

0

0

0

132

Německá

229

0

0

16

0

32

277

Románská

585

0

0

0

0

0

585

Francouzská

439

0

0

0

0

0

439

Hispánská

114

0

0

0

0

0

114

Italská

22

0

0

0

0

0

22

Švýcarská

10

0

0

0

0

0

10

Komentář ke statistickým ukazatelům a hodnocení roku 2021

knihovna

počet
návštěv

Anglická

1 986

12 432

192

305

20

38

1 745

Rakouská

568

1 236

11

23

0

36

1 436

Německá

907

3 311

714

20

0

36

1 436

Románská

411

1 766

0

80

2

29

794

3 872

18 745

917

428

22

139

5 411

CELKEM
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absenční
knih
a časopisů

absenční
ostatní

prezenční
knih
a časopisů

prezenční akce návštěv
ostatní
na akcích

Statistiky
Oddělení zahraničních knihoven každoročně nakupuje cizojazyčnou literaturu.
V letošním roce je přírůstek v běžném objemu.
Celý rok 2021 byl ve znamení neustále se měnících protiepidemiologických nařízení vlády, na které knihovna relativně rychle reagovala. Z celkového počtu
251 pracovního dne byla knihovna 31 den pro veřejnost zcela uzavřena, dalších
38 dnů měla provoz omezený na expedici předem objednaných výpůjček do výdejního okénka v hlavní budově SVK PK. Oproti loňskému roku již není propad tak
velký, ale stále trvá. Úbytek počtu návštěv v jednotlivých knihovnách je cca 20 %,
jediná knihovna, která zaznamenala nárůst počtu návštěvníků je Románská
knihovna (o cca 9 %). 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, což 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. Propad výpůjček celkem už
není tak výrazný jako v loňském roce (cca 8 %); knihovna, která zaznamenala
lehký nárůst výpůjček oproti loňskému roku, je Německá knihovna a Románská
knihovna.
Co do pořádání akcí byla situace komplikovaná, ale zaznamenali jsme převážně
ze stran škol větší zájem a po zkušenosti z loňského roku jsme dokázali skupiny
dělit na menší, a tak je realizovat. Z tohoto důvodu počet akcí a návštěvníků na
nich v letošním roce ve výsledku narostl.

Galerie Evropského domu SVK PK
Galerie Evropského domu SVK PK 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.
Od ledna do začátku května byla výstavní síň uzavřena. Květnovou výstavu ve
spolupráci s Katedrou výtvarné kultury ZČU jsme i přes uzavřenou galerii nainstalovali. Jednalo se o výstavu českých a německých studentů výtvarných fakult. Zahájení proběhlo online, ale výstava se veřejnosti otevřela až 12. 5. 2021 a prodloužili jsme ji do konce června.
Po uvolnění restrikcí jsme mohli ještě zahájit výstavu Exlibris a výstavu klobouků
Vanity Fair / Jarmark marnosti k výročí Williama Makepeace Thackeraye, ale další
interaktivní vzdělávací výstavu aplikovaného grafického designu na podporu výuky
angličtiny Four Corners Interactive jsme již zpřístupnili bez vernisáže. Poslední výstavou letošního roku byly originální grafiky a tiskařské desky Stanislava Kulhánka
Výtvarný proces, rovněž otevřená bez vernisáže. Výstavy plánované na jaro 2021
musely být přesunuty na jaro 2022. V tomto roce tedy proběhlo pouze 5 výstav,
1 vernisáž online a 2 vernisáže prezenční, listopadová a prosincová výstava proběhla bez vernisáže vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci.
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Personální záležitosti.
Pracovnice Německé a Rakouské knihovny, která nastoupila na zkrácený pracovní poměr v září roku 2020, se zapracovala a byla jí prodloužena pracovní
smlouva.
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C) Hodnocení ekonomických výsledků
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje určil pro rok 2021 její zřizovatel závazný ukazatel – provozní příspěvek – ve výši 67 196 tis. Kč. V květnu zřizovatel
tento provozní příspěvek navýšil o 50 000 Kč na Inovaci a vývoj a v prosinci jsme
si nechali schválit převod provozního příspěvku do investičního fondu ve výši
800 000 Kč na opravu fasády objektu Bory 17. Dále jsme v prosinci obdrželi provozní příspěvek s časovým rozlišením pro další roky na realizaci projektu „Institut
moderních dějin“ ve výši 2 500 000 Kč. Tedy celkový provozní příspěvek pro rok
2021 činil 66 446 000 Kč, dohad na dotaci z IROP Záchrana ohrožených historických fondů pak činila 3 959 286,60 Kč, dohad na dotace z Cíl/EÚS Řezno pak
756 537,86 Kč. Proběhlo i částečné vyúčtování dotace Záchrana ohrožených historických fondů ve výši 4 444 461,57 Kč, které byly v rámci NFV vráceny zpět zřizovateli a pak částečné vyúčtování dotace Řezno ve výši 821 589,57 Kč. Zřizovatel dále SVK PK odsouhlasil i žádosti o jednotlivé granty, které se podařilo zajistit
ve výši 493 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky dotace pro granty VISK
a 1 grant od Nadace 700 let města Plzně). Tyto prostředky nebyly však bohužel
plně vyčerpány, VISK 7 se pro neuskutečnění projektu vracel již v září v plné výši
134 tis. Kč a zbylá vratka po celkovém vyúčtování pak byla 13 375 Kč.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hospodařila po započtení prostředků získaných z grantů s celkovou provozní dotací včetně dohadů na dotaci ve
výši 71 507 449,46 Kč. Pro rok 2021 neměla SVK PK schválenou žádnou investiční dotaci od zřizovatele, pouze dotaci od MK ČR na VISK 3 – ICEKNI ve výši
4 106 tis. Kč. Tato dotace nebyla nakonec také plně vyčerpána a přes účet zřizovatele byla zaslána vratka ve výši 246 526 Kč.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v roce 2021 hospodařila s kladným
výsledkem; hospodářský výsledek vykázaný v hlavní činnosti dosáhl částky
-198 530,67 Kč a hospodářský výsledek v doplňkové činnosti dosáhl výše
199 985,21 Kč, tedy celkový hospodářský výsledek hodnoceného hospodářského
období dosáhl částky 1 454,54 Kč.

11 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. 2021
částkou 78 945 907,81 Kč a v zůstatkových cenách částkou
27 776 568,11 Kč.
Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu 31. 12.
2021 v pořizovacích cenách hodnotu 14 549 588,91 Kč.

2.

Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech
č. 021 a 031 a jeho hodnota k 31. 12. 2021 činila v pořizovacích cenách
268 695 037,15 Kč a 232 599 512,15 Kč v zůstatkových cenách.

3.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce
1 065 857,90 Kč. Náplní tohoto účtu jsou náklady za projektové dokumen-
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tace, které jsou připravené pro investiční akce, k jejichž realizaci dojde v dalších letech (rekonstrukce Smetanovy síně, depozitáře Bušovice etapa II.).
Během roku 2021 byly převedeny do majetku tyto investiční akce:
▪ zrekonstruovaná budova depozitáře Bory 16 v hodnotě
74 590 066,11 Kč
▪ SMV depozitáře Bory 16 v hodnotě 6 903 966,52 Kč
▪ lampa veřejného osvětlení u Bory 17 v hodnotě 47 194,84 Kč
▪ zvlhčovač na pracoviště historických fondů v hodnotě 106 655,58 Kč
▪ podlahový mycí stroj Kärcher v hodnotě 74 729,13 Kč
▪ skener v hodnotě 119 541,95 Kč
▪ návratový modul (VISK3) v hodnotě 2 663 936 Kč
▪ selfchecky, RFID brány (VISK3) v hodnotě 1 866 788 Kč
▪ kuchyňská linka Bory 16 v hodnotě 55 914 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).

6.

SVK PK sestavila na rok 2021 odpisový plán ve výši 6 900 000 Kč. Odpisový
plán byl vypracován v metodice ČÚS č. 708 a zahrnul všechny nové postupy
upravené Metodickými pokyny zřizovatele. Výše skutečných odpisů nepřekročila stanovený plán o 640 006,19 Kč (skutečnost byla 6 259 993,81 Kč);
odpisy byly opět prováděny rovnoměrným způsobem.

12 b) Hodnocení příjmů a výdajů
Rozpis ukazatelů provedený zřizovatelem stanovil SVK PK pro rok 2021 pouze závazný ukazatel – provozní příspěvek v celkové výši 67 196 000 Kč. Konečná výše
závazného ukazatele po úpravách zřizovatelem stanoveného pro SVK PK byla
66 396 000 Kč včetně grantů od MK ČR a MMP a dohadu na dotaci na IROP –
Záchrana ohrožených historických fondů, dohad na dotaci Cíl/EÚS – Řezno pak
celková výše účtu 672 činila 71 507 449,46 Kč.
V průběhu roku 2021 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.
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Původní i upravený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly
nákladům, a to v celkové výši 74 514 tis. Kč (původní rozpočet). Skutečné náklady
byly ve výši 83 048 233,30 Kč.
Obdobně se vyvíjely i výnosy, kde skutečné výnosy byly vyšší než plánované. Doplňková činnost, o níž je účtováno na syntetickém účtu 602, 603 (zachycuje výnosy z pronájmů) a 604, vykázala hospodářský výsledek 199 985,21 Kč, hlavní
činnost vykázala hospodářský výsledek -198 530,67 Kč a tím i celkový hospodářský výsledek představuje 1 454,54 Kč. Podrobnější rozpis rozpočtu a jeho čerpání
v roce 2021 je uveden v tabulce – příloha č. 2 a) a 2 b) této zprávy.
Výnosy v celkové výši 83 049 687,84 Kč byly vytvořeny především výnosy
z transferů (oddíl IV výsledovky 71 507 449,46 Kč):
▪ příspěvkem zřizovatele v částce (včetně dohady na dotace) 71 507 449,46 Kč
▪ příspěvky z rozpočtu MK na programy VISK 2, 5, 7 a 9
v úhrnné výši
393 000 Kč
- po vratce na grant VISK 7 a 2 ve výši 147 375 Kč
245 625 Kč
▪ dotace od Nadace 700 let města Plzně
100 000 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 a jiné smluvní pokuty
▪ ostatní výnosy z činnosti + čerpání fondů
▪ finanční výnosy

696 127,91 Kč
1 040 Kč
5 775 742,18 Kč
4 243 092,87 Kč
2 577,33 Kč

Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové) dosáhly
celkové částky 376 684 Kč, tzn. oproti roku 2020 se zvýšily o cca 100 tis. Kč.
Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu
74 514 tis. Kč; v průběhu roku pak byly postupně upraveny (navyšovány o odsouhlasené granty a včetně dohadů na dotace). Skutečnost nákladů zachycených
v roční výsledovce činí 83 048 233,30 Kč. V porovnání výnosů a nákladů vidíme,
že SVK PK hospodařila v roce 2021 s kladným výsledkem. Lze proto zodpovědně
prohlásit, že cílevědomé řízení ekonomických procesů opět přineslo žádoucí výsledky i přes opakovaně vyhlašované a prodlužované nouzové stavy v celé ČR.

13 c) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření
1.

Rozpočet a jeho změny provedené během roku
Příspěvek na provoz od zřizovatele

Rozpis provozního příspěvku byl zřizovatelem pro rok 2021 stanoven ve výši
67 196 tis. Kč. V květnu zřizovatel tento provozní příspěvek navýšil o 50 000 Kč na
implementaci otevřeného softwaru a otevřených řešení pro rozvoj a modernizaci
technologických nástrojů a procesů v SVK PK a v prosinci snížil v rámci posílení
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investičního fondu o 800 000 Kč. V prosinci také SVK PK obdržela od zřizovatele
příspěvek na provoz na realizaci projektu „Institut moderních dějin“ 2 500 000 Kč,
který zůstal v časovém rozlišení do budoucna, kdy se bude projekt tvořit. Tedy celkový provozní příspěvek pro rok 2021 činil 66 446 000 Kč, dohad na dotaci z IROP
Záchrana ohrožených historických fondů pak činila 3 959 286,60 Kč, dohad na dotace z Cíl/EÚS Řezno pak 756 537,86 Kč. Proběhlo i částečné vyúčtování dotace
Záchrana ohrožených historických fondů ve výši 4 444 461,57 Kč, které byly
v rámci NFV vráceny zpět zřizovateli a pak částečné vyúčtování dotace Řezno ve
výši 821 589,57 Kč. Zřizovatel dále SVK PK odsouhlasil i žádosti o jednotlivé
granty, které se podařilo zajistit ve výši 493 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky dotace pro granty VISK a 1 grant od Nadace 700 let města Plzně). Tyto
prostředky nebyly však bohužel plně vyčerpány a po vratce 147 375 Kč pak celková výše činila 445 625 Kč. Reálné čerpání proběhlo ve 12 měsíčních částkách
Kč. Celková skutečná výše provozního příspěvku včetně ostatních výnosů účtovaných na účtu 672 dosáhla částky 71 507 449,46 Kč.
Ostatní provozní příspěvky a dotace
Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 493 tis. Kč.
Všechny tyto dotace se týkaly programů VISK. U většiny programů byly dotace
plně vyčerpány, u VISK 2 – Advokacie knihoven – vratka 13 375 Kč, VISK 7 – Kramerius – vratka v plné výši již v září 2021 pro neuskutečnění projektu 134 000 Kč.
Vratky byly odeslány přes účet zřizovatele na MK ČR v září 2021 a pak v lednu
roku 2022.
Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele
Noc literatury byla předmětem grantu od Nadace 700 let města Plzně – částka
100 000 Kč byla plně vyčerpána.
Investiční příspěvky a dotace
V roce 2021 SVK PK proběhlo vyúčtování rekonstrukce depozitáře Bory 16
v rámci projektu IROP s následnou dotací ve výši 65 296 587,73 Kč a kofinancování ze strany zřizovatele ve výši 11 580 341,27 Kč a poté také dotace z MK ČR
na program VISK 3 – ICEKNI ve výši 4 106 000 Kč, dotace nebyla plně vyčerpána
a vratka ve výši 246 526 Kč byla odeslána v lednu 2022 na účet zřizovatele.

2.

Vyhodnocení výnosů a nákladů
Vyhodnocení výnosů

Výnosy z prodeje služeb byly rozepsány ve výši 1 026 tis. Kč, dosažená skutečnost je 696,13 tis. Kč, tj. plnění na 67,84 % schváleného rozpočtu.
Výnosy z pronájmu – plán 360 tis. Kč, skutečnost 376,68 tis. Kč, tj. plnění na
104,63 % (jedná se o výnosy z pronajatých bytů v objektu Bory 2 a Bory 17 a
z pronajímaných nebytových prostor – kavárna v HB, Branka, vzdělávací centrum
a prostory zahraničních knihoven na náměstí Republiky 12 v Plzni).
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Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši 5 911 tis. Kč, jejich skutečnost dosáhla
částky 10 465,81 tis. Kč (především za smluvní pokuty a vyúčtované penále, dohad na příspěvek – Záchrana ohrožených historických knižních fondů a pohledávka za smluvní pokutu vůči firmě Gukon). Plánovaný objem ostatních výnosů
tak byl naplněn na 177,05 %.
Celkové výnosy za rok 2021 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní činnosti
částky 82 671 963,84 Kč, v hospodářské činnosti pak částky 377 724 Kč, tzn. jejich úhrn dosáhl částky 83 049 687,84 Kč.
Vyhodnocení nákladů
Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem šestou nejvyšší nákladovou položkou a její výše dosáhla částky 5 164,74 tis. Kč. Zde jsou zahrnuty především
prostředky vynaložené na nákup knižního fondu a předplatné časopisů
(2 953,60 tis. Kč). Řádově nižšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM
(84 tis. Kč), tonerů (14 tis. Kč), spotřeba kancelářských potřeb a čisticích prostředků (275 tis. Kč), materiál pro výstavní činnost + PR (1,4 tis. Kč), materiál pro
údržbu (155 tis. Kč), materiál pro IT (59 tis. Kč). Další členění tohoto účtu pak
představuje zbývající částku.
Nákup knižního fondu oproti předchozímu roku vzrostl cca o 150 tis. Kč. Nákup
knihovního fondu probíhal rovnoměrně.
Spotřeba energie (účet 502) byla rozepsána ve výši 3 200 tis. Kč. Ve skutečnosti
tato položka dosáhla výše 3 486,5 tis. Kč, tj. rozpočtovaná částka byla čerpána na
108,95 %. V roce 2021 se zapojil do částečného provozu zrekonstruovaný depozitář Bory 16, který je vybavený technologiemi, což se na spotřebě energií projevilo
jejím nárůstem.
Položka na opravy a udržování (účet 511) byla rozpočtována v částce
895 tis. Kč s tím, že může být použit na vyšší potřebu oprav investiční fond. Celkové náklady na opravy jsou 1 464,5 tis. Kč.
Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 77,72 tis. Kč, když původní rozpis rozpočtu určil na cestovné částku 120 tis. Kč – na celkem veliké nedočerpání částky
má především vliv opětovný nouzový stav v celé ČR.
Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 5 670 tis. Kč. V průběhu roku
byl provedený rozpis upraven na částku 5 282,5 tis. Kč. Takto upravená položka
rozpočtu byla vyšší o cca 2 880 tis. Kč – dotace na granty.
Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši
37 530 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců 36 730 tis. Kč a OON 800 tis. Kč). Tento
rozpis byl v průběhu roku upravován z důvodu započtení mzdových nákladů z odsouhlasených grantů; částka OON se navýšila o 50 tis. Kč. Upravená rozpočtovaná výše mzdových nákladů tak dosáhla částky 37 736,5 tis. Kč.
Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2021 byla vyšší –
o 317,86 tis. Kč, z toho u platů zaměstnanců bylo vyšší čerpání o 236,96 tis. Kč,
OON byly pak vyšší o 80,9 tis. Kč oproti platnému rozpočtu.
Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla 6,91 tis. Kč; rozpočet uvažoval
s částkou 50 tis. Kč.
Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 100 tis. Kč.
Skutečné čerpání dosáhlo výše 103,12 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku byly rozpočtovány ve výši 6 900 tis. Kč; skutečnost
byla vykázána ve výši 6 259,99 tis. Kč z DNHM a náklady z DDM pak
363,52 tis. Kč.
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Celkové skutečné náklady za rok 2021 dosáhly výše 83 048,23 tis. Kč, což je
o 9 025,23 tis. Kč více, nežli uvažoval upravený rozpočet. Výsledky roku 2021 lze
tedy hodnotit jako velice dobré, kdy výnosy se nesly v podobném spektru a výsledek hospodaření je kladný.

3.

Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK

SVK PK v roce 2021 získala účelové prostředky na veřejné informační služby
knihoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 393 tis. Kč. VISK 7
(výše dotace 134 000 Kč) byl vrácen v průběhu roku z důvodu neuskutečnění projektu, u dalších dvou projektů vznikla vratka – VISK 2 a VISK 3 (investiční část,
celková obdržená byla ve výši 4 106 tis. Kč) – vráceno celkem 259 901 Kč a tyto
finanční prostředky byly vráceny přes účet zřizovatele zpět MK ČR.
Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2021 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 2021 roční průměrný evidenční počet pracovníků
100 lidí. Dosažená skutečnost činila 95,68 lidí.
Naprostou spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního výdělku.
Původně stanovená průměrná mzda pro rok 2021 činila 30 608,3 Kč, skutečně vykázána v částce 32 240,24 Kč.

5.

Granty a účelově získané prostředky za rok 2021

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
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Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny, Etapa II – VISK 2
Poskytovatel MK ČR
16 000 Kč

8 000 Kč

24 000 Kč

získáno

16 000 Kč

1 125 Kč

3 750 Kč

vráceno

13 375 Kč

Rozšíření RFID technologie v SVK PK, Etapa I. a II. – samoobslužné vrácení a třídění dokumentů, selfchecky – VISK 3
Poskytovatel MK ČR
4 196 000 Kč

1 851 677 Kč

6 047 677 Kč

získáno

4 196 000 Kč

1 693 474 Kč

5 643 198 Kč

vráceno

246 526 Kč

Rekatalogizace a retrokonverze KF SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu −
VISK 5 RETROKON
Poskytovatel MK ČR

získáno

94 000 Kč

41 000 Kč

135 000 Kč

80 000 Kč

52 983 Kč

132 983 Kč

Zpřístupnění regionálních periodik – VISK 7
Poskytovatel MK ČR
134 000 Kč
získáno

134 000 Kč

vráceno

134 000 Kč

67 000 Kč

201 000 Kč

0 Kč

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

získáno

28 000 Kč

14 000 Kč

42 000 Kč

28 000 Kč

14 000 Kč

42 000 Kč

Harmonizace lokálních jmenných a tematických autorit SVK PK s národními
autoritami NK ČR − VISK 9/2
Poskytovatel MK ČR

získáno

24 000 Kč

12 000 Kč

36 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

30 000 Kč

Záchrana 2 starých tisků plzeňské provenience
Poskytovatel Nadace 700 let města Plzně
získáno

100 000 Kč

30 000Kč

130 000 Kč

Čtyři dotace ze státního rozpočtu a jedna od ostatních subjektů byly zcela vyčerpány, VISK 2 – Advokacie knihoven vratka 13 375 Kč, VISK 3 vratka 246 526 Kč
a VISK 7 vratka 134 000 Kč – vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů
jednotlivých poskytovatelů. Dne 3. 2. 2022 předložila SVK PK zřizovateli finanční
vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 a finanční vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického odboru Krajského
úřadu Plzeňského kraje.

6.

Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce
majetku

SVK PK v roce 2021 převedla z provozu 800 000 Kč na posílení fondu oprav, a to
na opravu fasády objektu Bory 17 v roce 2022.
Dále SVK PK obdržela vyúčtování investiční dotace na rekonstrukci depozitáře
Bory 16 ve výši 65 296 587,73 Kč a kofinancování ze strany zřizovatele ve výši
11 580 341,27 Kč.
Dále pak investiční dotaci z VISK 3 – v přehledu výše – na pořízení samoobslužného návratového automatu a selfchecků a bran – 4 106 000 Kč s nevyčerpanou
vratkou 246 526 Kč.
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7.

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

V roce 2021 dostala SVK PK část finančních prostředku z projektu IROP – Záchrana ohrožených historických 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 2021 výsledek hospodaření ve výši 1 454,54 Kč, pak příděl do rezervního fondu za rok 2021 bude 1 454,54 Kč. Stav rezervního fondu
k 31. 12. 2021 je 1 691 338,96 Kč, stav po přídělu pak 1 692 793,50 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 2021 v hospodářské činnosti kladný výsledek hospodaření ve výši 199 985,21 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly výše
177 738,79 Kč; celkové výnosy této činnosti dosáhly částky 377 724 Kč).

10. Stav a struktura pohledávek
SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31. 12. 2021 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 v brutto výši 5 293 927,46 Kč, po korekci
(100% tvorba opravné položky vůči firmě Gukon 5 274 929,32 Kč) je pak netto
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hodnota pohledávky ve výši 18 998,14 Kč – tuto částku tvoří celkem 4 vydané faktury, které jsou splatné v roce 2022. A dobropisy k došlým fakturám – také splatné
v roce 2022.
Na účtu 335 je zachycena částka 175 122,15 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
322 847,68 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 2021 přistoupeno k proúčtování opravných
položek. Jejich celková výše dosáhla ke konci roku 2021 částky 316 434,75 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 – obdobné jako u účtu 377 jsou vytvořeny opravné položky, brutto výše
122 273 Kč – korekce 26 840,50 Kč.
Na účtu 381 je zachycena částka 265 429,86 Kč představující především předplatné časopisů a databází na rok 2022.
Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 6 803 226,38 Kč, jedná se o dohad na krátkodobé přijaté zálohy a na dohad na provozní příspěvek spojený s předfinancováním
dotace na Záchranu ohrožených historických fondů a dohad na provozní příspěvek na program „Institut moderních dějin“.

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 něž 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, 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 2021
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.
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Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek je k datu 31. 12. 2021 zaevidován
na účtu 042 v částce 1 065 857,90 Kč. Položkovou náplň tvoří především náklady za projektové dokumentace zpracované na investiční akci Rekonstrukce
Smetanovy síně a náklady rozpracované stavební akce Bušovice etapa II.
Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této
zprávy (příloha č. 3).
V roce 2021 realizovala SVK PK tyto investiční akce:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zrekonstruovaná budova depozitáře Bory 16 v hodnotě 74 590 066,11 Kč
SMV depozitáře Bory 16 v hodnotě 6 903 966,52 Kč
lampa veřejného osvětlení u Bory 17 v hodnotě 47 194,84 Kč
zvlhčovač na pracoviště historických fondů v hodnotě 106 655,58 Kč
podlahový mycí stroj Kärcher v hodnotě 74 729,13 Kč
skener v hodnotě 119 541,95 Kč
návratový modul (VISK 3) v hodnotě 2 663 936 Kč
selfchecky, RFID brány (VISK 3) v hodnotě 1 866 788 Kč
kuchyňská linka Bory 16 v hodnotě 55 914 Kč

Vynaložené finanční prostředky byly účtovány ve prospěch syntetického účtu 022
a 021.

14 d) Oddělení ekonomiky a oddělení správy majetku
Tato 2 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 OSM pak majetkář, údržba, řidič, úklid.
Hospodaření SVK PK bylo v roce 2021 podrobeno kontrole externího auditu
a kontrole ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. 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. Praktiky tajné policie po Únoru 1948: oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–51. [Plzeň]: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
2021. 150 s. ISBN 978-80-86944-75-3.
2. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje [online]. Plzeň: Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje, © 2022 [vid. 2022-02-02]. Dostupné z:
http://svkpk.cz.
Odbor ředitele
3. BECHNÝ, Daniel. Sekce pro akvizici. In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2020 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2021, s. 38
[vid. 2022-02-02]. ISBN 978-80-86249-92-6. Dostupné z:
https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rocenka-SDRUK-2020.pdf.
4. BECHNÝ, Daniel. Sekce pro PR a marketing. In: Sdružení knihoven
České republiky v roce 2020 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2021,
s. 46–48 [vid. 2022-02-02]. ISBN 978-80-86249-92-6. Dostupné z:
https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rocenka-SDRUK-2020.pdf.
Oddělení propagace a marketingu
5. KOŠANOVÁ, Martina. Lépe, zdravěji, udržitelněji: v knihovnách. Čtenář:
měsíčník pro knihovny. Květen 2021, roč. 73, č. 5, s. 192–193.
ISSN 0011-2321. ISSN 1805-4064. Také dostupné z:
https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/3358.
6. KOŠANOVÁ, Martina. Od semináře k webináři. Duha. 2021, roč. 35, č. 2
(10.06.2021), s. 5–7. ISSN 0862-1985. ISSN 1804-4255. Také dostupné z:
https://duha.mzk.cz/clanky/od-seminare-k-webinari.
7. KOŠANOVÁ, Martina. Regionální osobnosti jako marketingový nástroj knihovny. U nás. 2021, roč. 31, č. 1 (18.03.2021), s. 24–25. ISSN 08629366. ISSN 2571-4597. Také dostupné z:
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20210113.pdf.
8. KOŠANOVÁ, Martina. Udržitelnost jako téma v českých knihovnách.
Duha. 2021, roč. 35, č. 2 (10.06.2021), s. 32–33. ISSN 0862-1985.
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ISSN 1804-4255. Také dostupné z: https://duha.mzk.cz/clanky/udrzitelnost-jako-tema-v-ceskych-knihovnach.
Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
9. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE KNIHOVNICTVÍ. Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2020. Plzeň: Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2021. 16 s.
ISBN 978-80-86944-74-6.
Oddělení prezenčních služeb
10. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kalendárium
osobností západních Čech na rok 2022 [online databáze]. Plzeň: Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2020 [vid. 2022-02-02]. V systému
Aleph 500. Dostupné z: https://bit.ly/2GlLL5r.

II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných
a elektronických zdrojích
Hlavní budova – výstavy
řazeno chronologicky
11. ČTK. Plzeňská filharmonie ruší kvůli covidu festival Smetanovské dny
[Pavlína Doležalová, Osobitý kraj – významné regionální postavy 19. století,
17.05.2021–17.08.2021]. In: Seznam Zprávy [online]. Praha: Seznam.cz,
a.s., 24. 2. 2021, 21:58 SEČ [vid. 2022-02-09]. Dostupné z:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/plzenska-filharmonie-rusi-kvuli-covidufestival-smetanovske-dny-144144.
12. SEQUENS, Zdeněk. Z festivalu vážné hudby zbyla jen zahajovací Má vlast:
bude ale v televizi [rozhovor s Lenkou Kavalovou, Pavlína Doležalová,
Osobitý kraj – významné regionální postavy 19. století, 17.05.2021–
17.08.2021]. In: Plzeňský deník – informace, které jsou vám nejblíž [online].
Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 25.2.2021 [vid. 2022-02-09]. Dostupné z:
https://plzensky.denik.cz/kultura_region/z-festivalu-vazne-hudby-zbyla-jenzahajovaci-ma-vlast-bude-ale-v-televizi-202102.html.
13. VILÍMEC, Vladislav. Z festivalu zbyl jen zahajovací koncert [rozhovor s Lenkou Kavalovou, Pavlína Doležalová, Osobitý kraj – významné regionální
postavy 19. století, 17.05.2021–17.08.2021]. Plzeňský deník. 2021, roč. 30,
č. 47 (25.02.2021), s. 2. ISSN 1210-5139.
viz též záznam č. 26
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Hlavní budova – akce
řazeno chronologicky
14. Tipy deníku: pokračuje Skandinávské pátrání [Skandinávské pátrání |
Z Plzně přes půl Evropy – II. část, 10.03.2021]. Plzeňský deník. 2021,
roč. 30, č. 58 (10.03.2021), s. 2. ISSN 1210-5139.
15. KACEROVSKÝ, Kamil. Tipy deníku: on-line: Pomoc ze severu [Skandinávské pátrání | Pomoc ze severu, 24.03.2021]. Plzeňský deník. 2021, roč. 30,
č. 70 (24.03.2021), s. 2. ISSN 1210-5139.
16. KACEROVSKÝ, Kamil. Tipy deníku: Moje dětství v knížkách [soutěž Moje
dětství v knížkách, 19.08.2021–22.08.2021]. Plzeňský deník. 2021, roč. 30,
č. 167 (22.07.2021), s. 2. ISSN 1210-5139.
17. SAMEŠOVÁ, Andrea. Celkem 30 názvů knih a jejich autorů musí uhádnout
účastníci soutěže Moje dětství v knížkách [rozhovor s Martinou Košanovou,
19.08.2021–22.08.2021]. In: Události dne – Plzeňský kraj [zvukový záznam].
Plzeň: Český rozhlas – Plzeň, 29.07.2021, 17:00 SELČ [vid. 2022-02-03].
Textová verze dostupná komerčně v databázi Anopress.
18. Noc literatury [22.09.2022]. Radniční listy. Září 2021, roč. 25, č. 9
(03.09.2021), s. 7. Také dostupné z: https://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=1181285.
19. ČTK, zr. Herci budou číst při Noci literatury v Plzni [rozhovor s Martinou Košanovou, 22.09.2021]. Právo: jihozápadní Čechy. 2021, roč. 31, č. 219
(21.09.2021), s. 11. ISSN 1211-2119.
20. BLAŽKOVÁ, Anděla, KOŠANOVÁ, Martina a REŽNÝ, Pavel. Pavel Režný
bude interpretovat dílo Are Kalva Hory peklo ráj [rozhovor, Noc literatury
2021, 22.09.2021]. In: Český rozhlas Plzeň [zvukový záznam online]. Plzeň:
Český rozhlas – Plzeň, 22.9.2021, 06:50 SELČ, rozsah 00:03:40 [vid. 202202-03]. Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný z: http://plzen.rozhlas.cz/verejna-mista-oziji-literaturou-v-budove-ceskeho-rozhlasu-plzenbude-cist-pavel-8581282.
21. BLAŽKOVÁ, Anděla a ŠTĚPÁNKOVÁ, Anděla. Veřejná místa ožijí literaturou: v budově Českého rozhlasu Plzeň bude číst Pavel Režný [rozhovor
s Martinou Košanovou a Pavlem Režným, Noc literatury 2021, 22.09.2021].
In: Český rozhlas Plzeň [online]. Praha: Český rozhlas, 22. září 2021, 09:00
SELČ, aktualizováno [vid. 2022-02-03]. Dostupné z:
https://plzen.rozhlas.cz/verejna-mista-oziji-literaturou-v-budove-ceskehorozhlasu-plzen-bude-cist-pavel-8581282.
22. Tipy deníku: Noc literatury [22.09.2022]. Plzeňský deník. 2021, roč. 30,
č. 220 (22.09.2021), s. 2. ISSN 1210-5139.
23. Tipy deníku: Horák představí novou knihu [Autorské čtení a beseda s Jakubem Horákem, autorem knihy Klapuška a neandrtálci, 18.11.2021]. Plzeňský
deník. 2021, roč. 30, č. 260 (10.11.2021), s. 2. ISSN 1210-5139.
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Oddělení zahraničních knihoven – akce, výstavy (Galerie Evropského domu)
řazeno chronologicky
24. jab. Deset akcí, které v září ocení čtenáři: Festivaly, slam poetry, romány na
divadle i literární soutěž [Děti, čtete?, 16.09.2021–15.10.2021]. In: ČT24 –
Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR – Česká televize [online]. Praha:
Česká televize, aktualizováno 8. 9. 2021 [vid. 2022-02-09]. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3367042-deset-akci-ktere-v-zari-ocenictenari-festivaly-slam-poetry-romany-na-divadle-i.
25. Kultura v kraji žije i o adventu [Stanislav Kulhánek | Výtvarný proces,
30.11.2021–17.12.2021; Linky, body, bubliny, 07.10.2021–30.12.2021; Jaroslav Zapletal – scénické a kostýmní návrhy 1960–1970, 20.10.2021–
05.01.2022]. In: Deník.cz – informace, které jsou vám nejblíž [online]. Praha:
Vltava Labe media, 13.12.2021 [vid. 2022-02-09]. Dostupné z:
https://pr.denik.cz/doporucujeme/kultura-v-kraji-zije-i-o-adventu-20211213.html.
SVK PK – ostatní
řazeno chronologicky
26. DUZBABOVÁ, Zuzana. Knížky za dveřmi nebo v krabicích od banánů,
malé knihovny řeší pandemii po svém. In: Plzeňská Drbna – zprávy
z Plzně a okolí [online]. České Budějovice: TRIMA NEWS s.r.o., 14. ledna
2021, 07:15 SEČ [vid. 2022-02-07]. Dostupné z: https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4563-knizky-za-dvermi-nebo-v-krabicichod-bananu-male-knihovny-resi-pandemii-po-svem.html.
27. SEDLÁKOVÁ, Karolína, PÍCKA, Václav a BECHNÝ, Daniel. Částečná demolice a následná rekonstrukce depozitáře začala před rokem [rozhovor].
In: Zprávy [zvukový záznam online]. Plzeň: Český rozhlas – Plzeň,
2.2.2021, 08:20 SEČ, rozsah 00:03:35 [vid. 2022-02-03]. Zvukový záznam
ve formátu mp3 dostupný z: https://plzen.rozhlas.cz/na-depozitari-studijnia-vedecke-knihovny-plzenskeho-kraje-se-dokoncuji-stavebni-8418110.
28. SEDLÁKOVÁ, Karolína a ŠTĚPÁNKOVÁ, Iva. Na depozitáři Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje se dokončují stavební práce [rozhovor
s Václavem Píckou a Danielem Bechným]. In: Český rozhlas Plzeň [online]. Praha: Český rozhlas, 3. únor 2021 [vid. 2022-02-03]. Dostupné z:
https://plzen.rozhlas.cz/na-depozitari-studijni-a-vedecke-knihovnyplzenskeho-kraje-se-dokoncuji-stavebni-8418110.
29. KACEROVSKÝ, Kamil. FOTO, VIDEO: Hasiči shazují sníh ze střech
v centru Plzně. In: Plzeňský deník – informace, které jsou vám nejblíž
[online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 12.2.2021 [vid. 2022-02-07].
Dostupné z: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-hasicishazuji-snih-ze-strech-v-centru-plzne-20210212.html.
30. DUZBABOVÁ, Zuzana. Už nevíte, co číst: Studijní a vědecká knihovna
rozjíždí nový projekt, kde vám poradí. Fotografie Milan Říský. In: Plzeňská
Drbna – zprávy z Plzně a okolí [online]. České Budějovice: TRIMA NEWS
s.r.o., 13. února 2021, 11:00 SEČ [vid. 2022-02-07]. Dostupné z:
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https://plzenska.drbna.cz/zpravy/4900-uz-nevite-co-cist-studijni-avedecka-knihovna-rozjizdi-novy-projekt-kde-vam-poradi.html.
31. ZEITHAML, René. Nová služba Studijní a vědecké knihovny Plzeňského
kraje. In: Plzeňský kraj [online]. Plzeň: Krajský úřad, 14. února 2021, 15:54
SEČ, aktualizováno 16. srpna 2021, 09:21 SELČ [vid. 2021-01-27].
Dostupné z: https://www.plzensky-kraj.cz/nova-sluzba-studijni-a-vedeckeknihovny-plzenskeh.
32. ZEITHAML, René. Kraj i v letošním roce podpoří regionální knihovny
[rozhovor s Markem Ženíškem]. In: Plzeňský kraj [online]. Plzeň: Krajský
úřad, 15. února 2021, 13:36 SEČ, aktualizováno 13:40 SEČ [vid. 2021-0127]. Dostupné z:
https://www.plzensky-kraj.cz/kraj-i-v-letosnim-roce-podpori-regionalni-knihovny.
33. KLÍMOVÁ, Martina, JEŽKOVÁ, Denisa, SOUČEK, Jan a ŘÍSKÝ, Milan.
Celou tu dobu, co bylo zavřeno, bylo v knihovně hrozné ticho a my jsme
se nemohli dočkat, až se do knihovny vrátí čtenáři… [rozhovor]. In: Zprávy
[zvukový záznam online]. Plzeň: Český rozhlas – Plzeň, 16.2.2021, 14:35
SEČ, rozsah 00:03:44 [vid. 2022-02-03]. Zvukový záznam ve formátu mp3
dostupný z: https://plzen.rozhlas.cz/po-otevreni-studijni-a-vedeckeknihovny-v-plzni-si-ctenari-objednali-stovky-knih-8428076.
34. KLÍMOVÁ, Martina a ŠTĚPÁNKOVÁ, Iva. Po otevření Studijní a vědecké
knihovny v Plzni si čtenáři objednali stovky knih [rozhovor s Janem
Součkem, Denisou Ježkovou a Milanem Říským]. In: Český rozhlas Plzeň
[online]. Praha: Český rozhlas, 17. únor 2021, 13:45 SEČ, aktualizováno
[vid. 2022-02-03]. Dostupné z: https://plzen.rozhlas.cz/po-otevreni-studijnia-vedecke-knihovny-v-plzni-si-ctenari-objednali-stovky-knih-8428076.
35. VAIZ, Zdeněk. Knihovny otevřely okénka [fotografie, rozhovor s Martinou
Košanovou]. Plzeňský deník. 2021, roč. 30, č. 40 (17.02.2021), s. 2.
ISSN 1210-5139.
36. BENEŠ, Richard. Knihovny Plzeňského kraje letos dostanou od hejtmanství na provoz a knihy 7,5 milionu [rozhovor s Markem Ženíškem]. In: Plzeňská Drbna – zprávy z Plzně a okolí [online]. České Budějovice: TRIMA
NEWS s.r.o., 18. února 2021, 15:40 SEČ [vid. 2022-02-07]. Dostupné z:
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/vzdelani/4962-knihovny-plzenskehokraje-letos-dostanou-od-hejtmanstvi-na-provoz-a-knihy-75-milionu.html.
37. Nemáte, co číst? [inzerát Volejte knihovně]. Plzeňský kraj. Únor 2021,
roč. 19, č. 2 (19.02.2021), s. 2. Také dostupné z: https://www.plzenskykraj.cz/mesicnik-plzensky-kraj-2021-2.
38. OSVALDOVÁ, Marie. Knihovny otevřely výdejní okénka: Studijní a vědecká knihovna připravila poradenskou linku. In: Plzeň CZ | Zprávy Plzeň:
Zpravodajský portál z Plzeňska, … [online]. Plzeň: Plzen.cz, s.r.o., 19.
únor 2021, 09:48 SEČ [vid. 2021-01-27]. Dostupné z:
https://www.plzen.cz/knihovny-otevrely-vydejni-okenka-studijni-a-vedeckaknihovna-pripravila-poradenskou-linku.
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39. HUBATOVÁ, Eva. Než začal padat déšť: sbírka Romany Schuldové vás
okouzlí. In: Domažlický deník – informace, které jsou vám nejblíž [online].
Praha, Domažlice: Vltava Labe media, 1.3.2021 [vid. 2022-02-09].
Dostupné z: https://domazlicky.denik.cz/ctenar-reporter/nez-zacal-padatdest-sbirka-romany-schuldove-vas-okouzli-20210301.html.
40. HUBATOVÁ, Eva. Než začal padat déšť: sbírka Romany Schuldové vás
okouzlí. Domažlický deník. 2021, roč. 30, č. 51 (02.03.2021), s. 2.
ISSN 1210-9215.
41. SEDLÁKOVÁ, Karolína, KAŠPAROVÁ, Veronika a ŘÍSKÝ, Milan. Čtenáři
na lince poptávají tipy na čtení, nové knihy, ale chtějí si třeba jen popovídat [rozhovor]. In: Zprávy [zvukový záznam online]. Plzeň: Český rozhlas –
Plzeň, 6.3.2021, 14:35 SEČ, rozsah 00:03:07 [vid. 2022-02-03]. Zvukový
záznam ve formátu mp3 dostupný z: https://plzen.rozhlas.cz/na-specialnilince-studijni-a-vedecke-knihovny-dostanou-ctenari-tipy-na-knizni8441868.
42. SEDLÁKOVÁ, Karolína a ŠTĚPÁNKOVÁ, Iva. Na speciální lince studijní
a vědecké knihovny dostanou čtenáři tipy na knižní novinky [rozhovor
s Veronikou Kašparovou a Milanem Říským]. In: Český rozhlas Plzeň [online]. Praha: Český rozhlas, 9. březen 2021 [vid. 2022-02-03]. Dostupné z:
https://plzen.rozhlas.cz/na-specialni-lince-studijni-a-vedecke-knihovnydostanou-ctenari-tipy-na-knizni-8441868.
43. (alo). Bazárek letos nebude, vzniká Šatník [fotografie, Velikonoční bazárek, Holky holkám, 13.04.2019]. Fotografie Milan Svoboda. Katolický týdeník. 2021, roč. 32, č. 13 (23.03.2021), příloha Diecézní zpravodajství,
č. 13, s. 7. ISSN 0862-5557.
44. KRÁTKÁ, Veronika a ŠTĚPÁNKOVÁ, Iva. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje obnovila v omezeném režimu provoz [rozhovor s Martinou
Košanovou]. In: Český rozhlas Plzeň [online]. Praha: Český rozhlas,
12. duben 2021, 19:50 SELČ, aktualizováno [vid. 2022-02-03]. Dostupné
z: https://plzen.rozhlas.cz/studijni-a-vedecka-knihovna-plzenskeho-krajeobnovila-v-omezenem-rezimu-provoz-8466480.
45. KRÁTKÁ, Veronika, ŠTĚPÁNKOVÁ, Iva a KOŠANOVÁ, Martina. Čtenáři
by měli v knihovně pobývat jen po nezbytně nutnou dobu [rozhovor]. In:
Zprávy [zvukový záznam online]. Plzeň: Český rozhlas – Plzeň, 12.4.2021,
07:20 SELČ, rozsah 00:03:59 [vid. 2022-02-03]. Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný z: https://plzen.rozhlas.cz/studijni-a-vedeckaknihovna-plzenskeho-kraje-obnovila-v-omezenem-rezimu-provoz8466480.
46. Kulturní organizace Plzeňského kraje využívají intenzivně zdroje EU. Plzeňský kraj. Duben 2022, roč. 19, č. 4 (12.04.2021), s. 8. Také dostupné
z: https://www.plzensky-kraj.cz/mesicnik-plzensky-kraj-2021-4.
47. Muzea a galerie otevřou začátkem týdne: co všechno bude k vidění? In:
Český pohled [online]. Starý Plzenec: Český pohled, 1.5.2021 [vid. 2022-

51

02-07]. Dostupné z: https://www.ceskypohled.eu/muzea-a-galerie-otevrouzacatkem-tydne-co-vsechno-bude-k-videni.
48. ZEITHAML, René. Muzea a galerie otvírají 3.května. In: Plzeňský kraj
[online]. Plzeň: Krajský úřad, 02. května 2021, 12:19 SELČ, aktualizováno
06. května 2021, 15:41 SELČ [vid. 2021-01-27]. Dostupné z:
https://www.plzensky-kraj.cz/muzea-a-galerie-otevrou-3-kvetna.
49. JOSEFOVÁ, Hana. Plzeň si připomněla 50. výročí úmrtí Bohumila Polana.
In: Kurzy měn, akcie, komodity, zákony, zaměstnání – Kurzy.cz [online].
Praha: Kurzy.cz, spol. s r.o., 25.07.2021, zveřejněno: 25. 7. 2021
[vid. 2022-02-09]. Dostupné z:
https://www.kurzy.cz/zpravy/603155-plzen-si-pripomnela-50-vyroci-umrtibohumila-polana.
50. VAINDL, Ladislav. V synagoze obrazy přecházejí ve zvuky. Mladá fronta
Dnes: Plzeňský. 2021, roč. 32, č. 238 (14.10.2021), s. 16.
ISSN 1210-1168.
51. SAMEŠOVÁ, Andrea. Filozofická fakulta Západočeské univerzity vystavuje ve Staré synagoze v Plzni [rozhovor s Šárkou Starou]. In: Události
dne – Plzeňský kraj [zvukový záznam]. Plzeň: Český rozhlas – Plzeň,
17.10.2021, 17:00 SELČ [vid. 2022-02-03]. Textová verze dostupná komerčně v databázi Anopress.
52. JIŘIČKA, Tomáš, SICHINGER, Martin a VÁCHA, Václav. Výsledky 7. ročníku festivalu Šumava Litera. Vimperské noviny. Prosinec 2021, roč. 26,
č. 12 (02.12.2021), s. 14. Dostupné také z:
https://www.vimperk.cz/assets/File.ashx?id_org=18208&id_dokumenty=24560.
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III. Kalendář výstav roku 2021
Oddělení zahraničních knihoven
LEDEN–
ÚNOR

ILUSTRACE PRO GIANNI RODARIHO: ITALSKÉ SKVOSTY

DUBEN–
ČERVEN

TREFUŇK. KRAJINA ZŮSTÁVÁ…

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

GRAFICKÉ TECHNIKY: DŘEVOŘEZ, DŘEVORYT, LINORYT
DĚTI, ČTETE?

ŘÍJEN

VANITY FAIR / JARMARK MARNOSTI

LISTOPAD

S. SHAND I RICHARD IRONS – FOUR CORNERS
INTERACTIVE

PROSINEC

STANISLAV KULHÁNEK | VÝTVARNÝ PROCES

Hlavní budova SVK PK – přízemí
LEDEN

HISTORICKÉ OKAMŽIKY STUDIJNÍ A VĚDECKÉ
KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE
(stálá expozice, též online verze na:
https://svkpk.cz/pro-verejnost/vystavy-online/)

KVĚTEN–
SRPEN

OSOBITÝ KRAJ – VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ POSTAVY
19. STOLETÍ
(též online verze na: https://svkpk.cz/pro-verejnost/vystavy-online/)

ČERVEN–
SRPEN

DĚTI NEPŘÍTELE?

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LIONS CLUBU PLZEŇ BOHEMIA

ŘÍJEN–
PROSINEC

LINKY, BODY, BUBLINY
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JAROSLAV ZAPLETAL – SCÉNICKÉ A KOSTÝMNÍ
NÁVRHY 1960–1970

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

8–16 hod

b) 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. 2021

1

Odbor ředitele

Mgr. Bechný Daniel

1.1

Asistent ředitele

Šiková Hana

1.2

Oddělení propagace a marketingu

Mgr. Bechný Daniel
Ing. Holečková Zuzana
MgA. Lucie Dynterová
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
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. Jílek Vlastimil
Mgr. Krausová Petra
Bc. Lišková Kamila
Nová Vladimíra
Pelikánová Soňa
Pokorná Eva
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Bc. Rudolfová Magda
Mgr. Vesecká Hudečková Dagmar
2.2

2.3

Pracoviště revize a retrokonverze
knihovních fondů

Jenčová Kamila

Oddělení ochrany
a expedice knihovních fondů

Šmolíková Helena

Mgr. Vacková Zdeňka

Důlovcová Dagmar
Hofmannová Hana
Hrubá Gabriela
Jarošová Olga
Ondruchová Hana
Bc. Skočný Vítězslav
Suchanová Lucie
Šamanová Kateřina
Štimačová Věra

2.4

Oddělení absenčních služeb

Mgr. Souček Jan
Bc. Bugošová Pavla
Čechová Květa
Fialová Kamila
Mgr. Janková Jana
Kadlecová Eva
Mgr. Kopřivová Alice
Kozlová Lucie
Křivancová Jana
Machová Gabriela
Mrázová Ivona
Šnejdar Marek
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. Šuhajdová 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
Špindlerová Michaela
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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
SW
UK ZČU
ÚPV
ÚT
VPK
VV
ZZS PK
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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
software
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Úřad průmyslového vlastnictví
ústřední topení
Virtuální polytechnická knihovna
volný výběr (knih)
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

F)
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Příloha č. 1

Přehled rozepsaných ukazatelů v Kč v roce 2021

Rozpočet

Skutečnost

Ukazatel
Neinvestiční
příspěvek
Investiční příspěvek

schválený

po změnách

67 196 000,00

71 283 461,57

71 136 086,57

0

81 782 929,00

80 736 403,00

Struktura neinvestičního příspěvku:
Příspěvek na provoz
(závazný ukazatel)

67 196 000,00

66 396 000,00

Ostatní příspěvek
od zřizovatele

0

4 494 461,57

Ostatní dotace od
Ministerstva kultury

0

393 000,00

245 625,00

V tom:
- VISK

0

393 000,00

245 625,00

0

0

-

Knihovna
21. století

66 396 000,00
4 494 461,57

0

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele:

Nadace 700 let MP

0

100 000,00

100 000,00

Komentář:
V roce 2021 zřizovatel rozepsal závazný ukazatel – příspěvek na provoz - ve výši
67 196 tis. Kč, který byl během roku 2021 nejprve navýšen o 50 tis. Kč a poté snížen
o 800 000 Kč, včetně dohadů na dotaci pak 4 715 824,46 Kč (částečné vyúčtování
dotace Záchrana ohrožených historických knižních fondů pak byla ve výši
4 444 461,57 Kč).
Ministerstvo kultury (dále jen MK ČR) poskytlo na projekty VISK dotace v celkové výši
393 tis. Kč. SVK PK v roce 2021 ne zcela plně využila prostředky přidělených dotací,
u tří programů muselo být vráceno celkem 147 375 Kč z provozních prostředků
a 246 526 Kč pak z investičních prostředků.
Projekty Knihovna 21. století od MK ČR nebyly v průběhu roku 2021 realizovány.
Nadace 700 let města Plzně poskytla mikrogrant na projek Záchrana dvou starých
tisků plzeňské provenience ve výši 100 tis. Kč.

Příloha č. 2

Rozpis rozpočtu na rok 2021 (v tis. Kč)

Poř.
číslo
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

44.

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

45.

Přepočtený počet zaměstnanců

46.

Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

47.

Systémová investiční dotace

48.

Individuální dotace na investice

42.
43.

Upravený
rozpočet
2021

Skutečnost

%

74 514,00
4 340,00
3 000,00
1 340,00

74 023,00
3 940,00
3 000,00
940,00

83 048,23
5 164,74
2 953,60
2 211,14

112,19
119,00
98,45
235,22

3 200,00

3 200,00

3 486,50

108,95

70,00
895,00
120,00
40,00
5 670,00
37 530,00
36 730,00
800,00
12 623,80
2 067,00
50,00
100,00
1,00

70,00
895,00
120,00
40,00
5 282,50
37 736,50
36 780,00
956,50
12 623,80
2 067,00
50,00
100,00
1,00

-217,72
1 464,50
77,72
29,19
8 163,88
38 054,36
37 016,96
1 037,40
12 459,36
2 223,11
6,91
103,12
64,98

10,00

10,00

5 322,68

0,00
6 900,00
897,20
74 514,00
5,00
1 026,00
360,00
5,00
9 911,00
11,00
67 196,00
67 196,00
0
0
0
0
0
0

0,00
6 900,00
987,20
74 023,00
5,00
1 026,00
360,00
5,00
5 911,00
11,00
66 705,00
66 705,00
0
0
0
0
0
0

21,10
6 259,99
363,52
83 049,68
0,00
696,13
376,68
1,04
10 465,81
2,58
71 507,45
66 446,00
0
1,45
0
0
1,45
0

0,00
163,63
67,77
72,97
154,54
100,84
100,64
108,46
98,69
107,55
13,82
103,12
6498,00
53
226,80
0,00
90,72
36,82
112,19
0,00
67,84
104,63
20,80
177,05
23,45
107,19
99,61
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
100,0
30 608,3

0
100,0
30 650,0

0
95,68
32 240,24

0

0

800,00

95,68
105,18
80 982,9
0

4 000,00

4 000,0

3 866,12

96,65

Rozpočet
2021

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

Příloha č. 2a)

Rozpis a čerpání rozpočtu na roky 2016–2021 (v tis. Kč)

Poř. č.
řádku

Ukazatel číslo programu, číslo řádku

2016

1.

Náklady PO - účtová třída 5 celkem

56 752,9

2.

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

3 832,0

3.

v tom: knižní fond celkem

4.

6.

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

7.

2018

2019

2020

2021

61 629,4

71 044,9

76 341,2

75 964,5

83 048,2

4 149,3

5 444,9

4 887,3

3 650,2

5 164,7

2 661,9

2 866,0

4 250,4

3 250,2

2 780,1

2 953,6

1 170,1

1 283,3

1 194,5

1 637,1

870,1

2 211,1

3 070,2

2 684,4

2 663,5

3 001,7

2 847,7

3 486,5

30,3

21,0

-33,2

113,9

20,8

-217,7

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

874,1

3 043,9

1 635,1

1 275,4

1 967,4

1 464,5

8.

Cestovné (číslo účtu 512)

113,0

137,2

174,8

214,6

27,2

77,7

9.

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)

62,4

58,2

62,6

55,1

31,4

29,2

10.

Ostatní služby (číslo účtu 518)

4 911,7

5 538,3

9 152,2

11244,6

9 076,3

8 163,9

11.

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

27 878,8

28 932,2

32 818,8

35302,8

37 702,0

38 054,3

12.

v tom: platy zaměstnanců

26 748,6

27 836,7

31 647,8

34 221,9

36 786,0

37 016,9

13.

ostatní osobní náklady

1 130,2

1 095,5

1 171,0

1 080,9

916,1

1 037,4

14.

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

9 289,5

9 687,4

10 968,0

11 772,2

12 534,8

12 459,3

15.

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

1 288,9

1 489,3

1 714,2

1 902,9

1 927,7

2 223,1

16.

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

60,7

23,5

24,6

45,9

11,3

6,9

17.

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540-549)

94,0

88,6

92,3

95,7

82,7

103,1

18.

Finanční náklady (účtu 562-569)

0,1

1,6

5,8

0,9

71,5

65,0

19.

Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)

16,1

-9,4

4,5

12,5

-34,1

5 322,6

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)

19,3

8,9

10,0

8,9

69,6

2,6

30.

Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem

53 748,0

57 348,06

68 122,6

73 023,1

71 507,5

31.

v tom: příspěvek na provoz (účet 672)

53 395,9

57 016,06

67 802,4

66 639,7

66 446,0

32.

Výnosy z ostatních nároků (674)

0

0

0

73 571,3
67878,0
0
0

0

0

33.

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 19-1)

0,0

123,7

16,8

216,9

24,8

1,45

34.

Daň z příjmů (číslo účtu 591)

0

0

0

0

0

0

35.

Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)

0

0

0

0

0

0

36.

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

0,0

123,7

16,8

216,9

24,8

1,45

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

0

45.

Přepočtený počet zaměstnanců

89

95,23

94,89

94,78

94,90

95,68

46.

Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

25 031

24 359,1

27 792,8

30 390,9

32 301,6

47.

Systémová investiční dotace

48.

Individuální dotace na investice

5.

43.

2017

0

3,8

3,8

4,0

0,0

21,1

4 737,9

5 212,1

5 565,7

5 576,6

5 747,1

6 260,0

492,4

568,0

751,0

750,9

300,5

363,5

56 752,9

61 753,06

71 061,6

76 558,1

75 989,3

83 049,7

2,8

0,5

0,4

2,2

0,0

0,0

1 021,1

955,4

971,8

937,6

730,9

693,1

428,1

364,0

216,4

145,2

275,7

376,7

0,3

1,6

1,6

3,1

3,6

1,0

1 533,6

3 074,6

1 738,9

1 886,8

1 886,5

10 465,8

32 240,2
80 982,9

2 000

0

0

800

0

800

3 908

4 191

5 368

4 441,2

3 880,2

3 866,1

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost
nákup knihovního fondu

Příloha č. 12

Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních
funkcí pro pověřené knihovny Plzeňského kraje
na rok 2021

Počet
knihoven

Koeficient

Celková částka
na knihovnu

Blovice

25

15923,566879

398 089

99 522

Dobřany

22

15923,566879

350 318

87 580

Domažlice

84

15923,566879

1 337 580

334 395

Horažďovice

22

15923,566879

350 318

87 580

Klatovy

47

15923,566879

748 408

187 102

Kralovice

20

15923,566879

318 471

79 618

Manětín

10

15923,566879

159 236

39 809

Nepomuk

32

15923,566879

509 554

127 389

Planá

7

15923,566879

111 466

27 867

Plasy

59

15923,566879

939 490

234 873

Plzeň

14

15923,566879

222 930

55 733

Přeštice

20

15923,566879

318 471

79 618

Rokycany

57

15923,566879

907 643

226 911

Stříbro

11

15923,566879

175 159

43 790

Sušice

26

15923,566879

414 013

103 503

Tachov

15

15923,566879

238 854

59 714

Celkem

471

7 500 000

1 875 004

*Minimálně 25 % přidělené dotace

Částka na nákup
knihovního fondu*

Příloha č. 13

Vzdělávací akce za rok 2021

Kurzy informační gramotnosti a specializované profesní semináře
Název kurzu

Počet
hodin

Počet
účastníků

25. 5. 2021

Zprostředkování DNNT, vyhledávání v systému
Krameriust

5

14

15. 6. 2021

Etiketa a normy v písemném styku, Corporate
Identity

5

14

22. 6. 2021

Programy pro online komunikaci a vzdělávání

5

7

14. 9. 2021

Regionální informační zdroje SVK PK

5

13

21. 9. 2021

Dotazník spokojenosti se službami knihovny

5

32

10

20

10

25

10

38

5

12

60

175

Datum

5. a 12. 10. 2021

19. a 26. 10. 2021

9. a 23. 11. 2021

30. 11. 2021

Celkem

Prezentační dovednosti

MS Office 2019, texty, tabulky, prezentace

Facebook pro (mírně) pokročilé

Marketing na Facebooku pro pokročilé

Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky
Název

Datum

Počet
hodin

Počet
účastníků

14. 5. 2021

Akce v knihovně – od nápadu k realizaci

2

40

21. 5. 2021

Akce v knihovně – od nápadu k realizaci

3

24

Literární Šumava 2021 Úborsko u Nýrska (+ SKIP)

16

40

Tabulky StatExcel

2

23

23

127

30. 9. – 2. 10. 2021

11. 11. 2021

Celkem

Příloha č. 14

Přehled statistických ukazatelů SVK PK

Rok

2017

2018

2019

2020

11 270

10 532

9 902

8 114

934 287

906 109

880 141

619 029

585 673

- z toho v knihovně 196 172

178 876

185 279

99 596

60 171

- z toho virtuální

738 115

727 233

694 862

519 433

525 502

Návštěvníci
v knihovně
celkem

196 172

178 876

185 279

99 596

60 171

Výpůjčky
celkem

489 169

468 551

472 111

325 350

314 879

2,49

2,62

3,27

5,23

16 405

16 403

15 450

19 078

Registrovaní
čtenáři

2021
7 062

Návštěvníci –
v SVK PK
celkem

Počet výpůjček
na 1 návštěvu
v knihovně
Přírůstek
knihovního
fondu

2,54

17 515

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
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