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ÚÚVVOODD  

 

Tato zpráva je základním informačním materiálem o plnění Standardů veřejných knihovnických 

a informačních služeb (dále VKIS) na území Moravskoslezského kraje. Je zpracována v rámci úkolů 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením 

Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických 

a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji 

na území České republiky1, dle ustanovení článku 8, odst. 1 – 3 a dále v souladu se Zákonem č. 257 ze 

dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon)2, v souladu s § 11, odst. 2). 

Tento rozbor vychází z materiálů a podkladů dodaných knihovnami poskytujícími regionální funkce 

a je zpracován z podkladů získaných ze statistického šetření v rámci zákona o státní statistické službě. 

Poklady jsou pravidelně získávány na základě statistického šetření, které provádí na základě zákona 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě3 (ve znění pozdějších předpisů), z pověření Ministerstva 

kultury (MK) Národní informační a poradenské středisko (NIPOS). 4 

Předmětem statistiky v knihovnách zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi je zjišťování údajů 

o jejich činnosti. Do jednotlivých knihoven (zpravodajských jednotek) jsou rozesílány statistické 

výkazy, které jsou po vyplnění zaslány do knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí. Zde 

jsou výkazy sumarizovány, data jsou zadána do sběrného programu NIPOS a dále do programu Stat-

Excel. Takto shromážděná data jsou dále postoupena do krajské knihovny, kde jsou sumarizována za 

celý kraj. Na jejich základě jsou prováděny analytické propočty. 

Využití dat: 

• základ pro zpracování ročních rozborů knihoven na území Moravskoslezského kraje 

• podklad pro hodnocení výkonů knihoven z hlediska standardů VKIS 

• podklad pro hodnocení v projektu benchmarking knihoven 

• podklad pro další rozvoj knihovnictví, zpracování koncepcí apod. 

  

                                            
1
 Blíže viz: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS.htm  

2
 Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm  

3
 Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zakon_o_statni_statisticke_sluzbe  

4
 Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/?cat=54  



 

RROOČČNNÍÍ  RROOZZBBOORRYY  KKNNIIHHOOVVEE

Data o činnosti knihoven na území MSK

a komentářů. Výslednou zprávu

v Moravskoslezském kraji v roce …“,

Tento materiál je zasílán v rámci povinného vý

pověřených výkonem regionálních funkcí. 

 

 

Pověřené knihovny mají na svých poradách

s tímto materiálem, který může sloužit i jako určitá inspirace pro další činnosti knihoven

materiálem pro srovnání výkonů knihoven

zřizovateli knihoven. 

RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍ  FFUUNNKKCCEE  

Regionální funkce (dále RF) s výkonem knihoven poskytujících VKIS 

zavedení či „znovuzavedení“ této činnosti je 

systému. „Územní kooperační systémy se v

současný stav je výsledkem dlouhodobého vývoje. V rámci kooperačního systému poskytuje knihovna 

                                            
5
 Dostupné z: <http://www.svkos.cz/data/soubory/2009_rozbor
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EENN  

o činnosti knihoven na území MSK jsou každoročně zpracovávána na základě dodaných statistik 

Výslednou zprávu „Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS 

roce …“,5 pravidelně na své webové stránce vystavuje

rámci povinného výtisku do příslušných knihoven a

pověřených výkonem regionálních funkcí.  

Pověřené knihovny mají na svých poradách v regionech seznamovat své obsluhované knihovny 

tímto materiálem, který může sloužit i jako určitá inspirace pro další činnosti knihoven

materiálem pro srovnání výkonů knihoven a může být využit i pro argumentaci při jednání se 

výkonem knihoven poskytujících VKIS úzce souvisí. Základní myšlen

zavedení či „znovuzavedení“ této činnosti je fakt, že knihovny pracují v celostátně koordinovaném 

„Územní kooperační systémy se v ČR začaly vytvářet již v meziválečném období a jejich 

současný stav je výsledkem dlouhodobého vývoje. V rámci kooperačního systému poskytuje knihovna 

    
http://www.svkos.cz/data/soubory/2009_rozbor-cinnosti_msk3.pdf>. 

Obrázek 1 - Obálka "Rozboru činnosti..."  

a základě dodaných statistik 

vybraných knihoven poskytujících VKIS 

vystavuje krajská knihovna. 

tisku do příslušných knihoven a do knihoven 

regionech seznamovat své obsluhované knihovny 

tímto materiálem, který může sloužit i jako určitá inspirace pro další činnosti knihoven, je 

být využit i pro argumentaci při jednání se 

úzce souvisí. Základní myšlenkou 

celostátně koordinovaném 

ČR začaly vytvářet již v meziválečném období a jejich 

současný stav je výsledkem dlouhodobého vývoje. V rámci kooperačního systému poskytuje knihovna 
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s regionálními funkcemi knihovnám městským a obecním v rámci své územní působnosti různé druhy 

služeb a podporuje vzájemnou spolupráci.“6 

Regionální funkce mají velký význam pro činnosti knihoven především v malých obcích. Jejich 

vykonávání zaručuje průběžnou aktualizaci knihovního fondu, přístup k vnějším informačním zdrojům 

a tím zajišťuje určitý standard služeb. Regionální funkce tak přispívají k vyrovnání rozdílu mezi 

jednotlivými knihovnami a napomáhají k udržení a zvýšení kvality a dostupnosti knihovnických 

a informačních služeb. 

Cíle RF jsou formulovány v „Metodickém pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu 

regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky“7 (dále jen metodický 

pokyn). Jde o tyto činnosti: 

1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České 

republiky. 

2. Vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb 

obyvatelům měst a malých obcí. 

3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na 

informační potřeby uživatelů. 

4. Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních 

služeb mezi jednotlivými regiony a kraji. 

5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v krajích. 

6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků. 

7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven v regionu. 

8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu. 

9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání). 

 
Kromě naplňování těchto základních cílů jsou vykonávány i další činnosti, které vycházejí z aktuálních 

potřeb celorepublikového charakteru.  

 

V rámci jednotné celostátní evidence knihoven v databázi Ministerstva kultury8 byl získán přehled 

o množství a typech knihoven na území České republiky. Za léta 2002 – 2010 došlo k internetizaci 

knihoven, velký počet knihoven byl vybaven automatizovaným knihovnickým systémem. Knihovny se 

prezentují na webových stránkách, vystavují data o svém fondu v on-line katalozích, komunikují 

prostřednictvím elektronických konferencí a sociálních sítí. Zaměstnanci knihoven se průběžně 

vzdělávají, rozšiřují své znalosti a dovednosti v řadě oblastí, které dále využívají pro svou práci. Díky 

celému tomuto souboru činností dochází ke zvýšení uživatelského komfortu a následně ke změně 

pohledu na knihovny jako veřejnou službu.  

  

                                            
6
 Blíže Předkládací a důvodová zpráva (k Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2001 č. 195 k zajištění 

regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory regionálních kulturních aktivit). Dostupné 
z <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/RegFcePred.htm>  
7
 Dostupné z: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/VerzeMK3.doc> 

8
 Evidence knihoven v ČR začala v roce 2002. Více informací na: <.http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443> 
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ZZáássaaddyy  zzaajj iiššttěěnníí  vvýýkkoonnůů  RRFF  vv  MMSSKK  

V roce 2005 byl vydán Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonů regionálních funkcí 

a jejich koordinaci na území české republiky.9 V souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení 

daní a některých výnosů10 bylo financování RF převedeno na jednotlivé kraje. Proto zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje vydalo v září 2005 Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí 

v Moravskoslezském kraji (dále zásady), ve kterých je blíže specifikována charakteristika RF 

a podmínky, za jakých budou regionální funkce v MSK naplňovány. Tyto Zásady byly v platnosti od 

29. 9. 2005 do 21. 11. 2007 a následně od 22. 11. 2007 začaly platit nové Zásady (platné dodnes).11 

 

Regionální funkce vytvářejí základ pro komunikaci mezi knihovnami, kooperaci činností, 

poradenskou, konzultační činnost. Díky spolupráci a podchycení všech knihoven poskytujících VKIS se 

na území MSK vytvořila opět fungující síť knihoven, která napomáhá ke zvýšení a zkvalitnění výkonů 

knihoven, umožňuje občanům rovný přístup ke službám knihoven a pomáhá naplňovat standard 

veřejných knihovnických a informačních služeb. 

SSTTAANNDDAARRDD  VVEEŘŘEEJJNNÝÝCCHH  KKNNIIHHOOVVNNIICCKKÝÝCCHH  AA  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍCCHH  SSLLUUŽŽEEBB  

Ministerstvo kultury vydalo v březnu roku 2005 „Standard veřejných knihovnických a informačních 

služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území 

České republiky (dále jen standard VKIS).“12 Tento metodický pokyn stanovuje základní kvantitativní 

i kvalitativní podmínky pro poskytování VKIS.  

 

Pro vzájemné porovnávání bylo vytvořeno osm velikostních kategorií knihoven, přičemž základním 

číselným indikátorem je počet obyvatel v sídle knihovny. Pro jednoznačné určení počtu obyvatel je 

používána databáze Ministerstva vnitra13 Adresy v České republice, kde jsou data o obyvatelstvu 

průběžně aktualizována. 

 

Velikostní kategorie knihoven: 

 

Počet obyvatel obce 

1 – 500 

501 – 1 000 

1 001 – 3 000 

3 001 – 5 000 

5 001 – 10 000 

10 001 – 20 000 

20 001 – 40 000 

40 001 a více 

                                            
9
 Dostupné z: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc> 

10 Více na: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_408.htm> 
11

 Dostupné z: <http://www.svkos.cz/data/soubory/zasady.pdf> 
12

 Dostupné z: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS.htm> 
13

 Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/adresa/t/index.html> 
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Pro každou z těchto kategorií jsou nastaveny indikátory (ukazatele) v rámci jednotlivých standardů.  
 

CCííllee  aa  ppůůssoobbnnoosstt   ssttaannddaarrdduu    

Viz článek 1 tohoto pokynu: 

1. Cílem standardu VKIS je zlepšení dostupnosti a kvality VKIS jejich uživatelům. 

2. Standard VKIS umožňuje knihovnám, provozovatelům knihoven, obcím, krajům a ústředním 

orgánům státní správy provádět srovnání a kontrolu dostupnosti a kvality VKIS a systematicky 

uplatňovat formy podpory rozvoje VKIS. 

3. Standard VKIS je nástrojem motivace a jeho indikátory jsou využívány při poskytování a využívání 

peněžních prostředků z veřejných rozpočtů za účelem podpory rozvoje VKIS. 

4. Působnost standardu je omezena na VKIS poskytované knihovnami zřizovanými a/nebo 

provozovanými obcemi a kraji. Tyto knihovny tvoří základní infrastrukturu, která uživatelům 

zajišťuje dostupnost VKIS.  

PPřřeeddmměětt   ssttaannddaarrdduu  VVKKIISS  

Viz článek 2 metodického pokynu: 

1. Standard VKIS vymezuje následující kategorie a v nich indikátory (kritéria), za kterých jsou 

v knihovnách poskytovány VKIS uživatelům: 

• provozní doba knihovny pro veřejnost, 

• tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů, 

• počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, 

• studijní místa a prostory pro uživatele knihovny, 

• obecné principy dostupnosti VKIS.  

2. Hodnoty indikátorů stanovených standardem VKIS jsou definovány jako optimální. Jejich 

dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování VKIS uživatelům. Standard VKIS uvádí 

u jednotlivých kritérií jako indikativní údaj i hodnoty, které odpovídají hodnotám celostátního 

průměru3.  

3. Indikátory podmínek pro poskytování VKIS jsou diferencovány pro knihovny působící v různých 

velikostních kategoriích obcí a měst. Za základní kritérium byl zvolen počet obyvatel v obci. 

4. Hodnota konkrétního indikátoru v jednotlivých kategoriích se použije přiměřeně k počtu 

obyvatel obce, spádové oblasti a místním podmínkám.  

PPŘŘEEHHLLEEDD  PPLLNNĚĚNNÍÍ  SSTTAANNDDAARRDDŮŮ    

Plnění standardů VKIS je možno sledovat díky statistickému šetření, kterému ze zákona 

č. 89/1995 Sb. (zákon o státní statistické službě) podléhají i knihovny. Data o činnosti knihoven jsou 

každoročně zpracovávána jednotlivými knihovnami (zpravodajské jednotky) a jsou zasílána do 
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pověřené knihovny, která je kontroluje a předává do databáze Národního informačního 

a poradenského střediska pro kulturu (dále jen NIPOS).14 

 

Souběžně jsou data zasílána i do oddělení služeb knihovnám MSVK, kde tvoří základní informační 

zdroj pro zpracování výkonů knihoven poskytujících VKIS na území MSK. Knihovny pověřené výkonem 

regionálních funkcí (a tedy i sběrem statistických dat) zpracovávají i tzv. komentáře k výkonům 

knihoven ve svých obsluhovaných regionech. Na základě dat a komentářů je každoročně zpracován 

i podrobný rozbor činnosti těchto knihoven,15 který je aktuálně vystaven na webových stránkách 

MSVK.16 

HHooddnnoocceenníí  nnaappllňňoovváánníí  ssttaannddaarrddůů  VVKKIISS  

V Metodickém pokynu je uvedeno: 

1. Vyhodnocování plnění standardu VKIS provádí: 

a. na místní úrovni provozovatel knihovny, 

b. na krajské úrovni krajská knihovna, případně ve spolupráci s knihovnami pověřenými 

výkonem regionálních funkcí, 

c. na celostátní úrovni Národní knihovna České republiky. 

2. Vyhodnocování plnění standardu VKIS vychází ze statistického šetření, které je prováděno na 

základě statistického výkazu pro veřejné knihovny ve formuláři Kult (MK) 12 - 01. 

3. Krajská knihovna, knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí a Národní knihovna České 

republiky zveřejní nejméně jedenkrát za dva roky prostřednictvím internetu výsledky 

vyhodnocení plnění standardu VKIS.  

V MSK jsou standardy hodnoceny při jednotlivých metodických návštěvách v knihovnách, dále na 

poradách knihoven v jednotlivých regionech a sumárně i na poradách knihoven pověřených výkonem 

regionálních funkcí, které pravidelně probíhají v MSVK.  

 

VVyyhhooddnnooccoovváánníí  ssttaannddaarrddůů  ppoommooccíí  SSTTAATT--EEXXCCEELL  

Jako nástroj pro vyhodnocování standardů VKIS v Moravskoslezském kraji je používán program 

Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové STAT-EXCEL, který slouží jako sběrný program pro 

statistické šetření. Jeho součástí jsou i vyhodnocovací nástroje. Prostřednictvím nich lze vyvodit, jak 

jednotlivé knihovny naplňují standardy VKIS. 

 

Program je každoročně aktualizován na základě změn ve statistickém výkazu,17 případně dle potřeb 

zpravodajské jednotky (seznamy profesionálních knihoven apod.). 

 

                                            
14

 Více na: http://www.nipos-mk.cz/?cat=54. NIPOS je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a jeho útvar 
CIK (Centrum informací a statistik kultury z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje státní 
statistickou službu za celou oblast kultury.  
15

 Dostupné z: <http://www.svkos.cz/data/soubory/2009_rozbor-cinnosti_msk3.pdf> 
16

 Hodnocení výkonů knihoven za rok 2009 viz <http://www.svkos.cz/data/soubory/2009_rozbor-cinnosti_msk3.pdf> 
17

 Poslední změna ve statistickém výkazu Kult (MK) 12-01 proběhla v roce 2009. 



 

Výhodou tohoto programu je jednoznačně nenáročná obsluh

(při vložení nelogických hodnot), možnost propojování dat, vyhodnocovací nástroje z

standardů a z pohledu vybraných činností knihovny

z počtu obyvatel apod.), možnost s

Zásadním kladem je také možnost data uchovávat a pracovat s

program vytvářený Národním informačních a

neumožňuje. 

 

Tento materiál se dále zabývá hodnocením naplňování standardů VKIS, a to v

KKNNIIHHOOVVNNYY  VV  MMSSKK  

 
Počet knihoven poskytujících VKIS v

jsou způsobeny dočasným uzavíráním knihoven (u nich není prováděno statistické šetření), výjimečně 

uzavřením knihovny. Graf znázorňuje počty knihoven, pobočky zde nejsou zobrazeny

jako nedílná součást základní (ústřední) knihovny

 

Díky evidenci knihoven jsou téměř všechny knihovny v

neregistrovaná knihovna v Dolní Moravici (okres Bruntál). 

 

V MSK své služby poskytuje cca 270 knihoven, které působí v

Při srovnání počtu knihoven a počtu obcí bylo zjištěno, že např. v

32 obcí (a teoreticky 15 852 obyvatel muselo pro uspokojení svých informačních potřeb vyhledat 

knihovnu v jiné obci). V MSK připadá 1 knih

                                            
18

 Data jsou dostupná celoročně až od roku 2009. Vstup do databáze je přístupný přes jedinečné heslo.

268

rok 2009

7 

Výhodou tohoto programu je jednoznačně nenáročná obsluha, dobře fungující kontrolní mechanismy 

vložení nelogických hodnot), možnost propojování dat, vyhodnocovací nástroje z

vybraných činností knihovny (např. obrat knihovního fond

, možnost s daty dále pracovat, vytvářet přehledné tabulky, grafy, propočty aj. 

Zásadním kladem je také možnost data uchovávat a pracovat s nimi v delším časovém horizontu, což 

program vytvářený Národním informačních a poradenským centrem pro kulturu

ateriál se dále zabývá hodnocením naplňování standardů VKIS, a to v období let 2005 

Počet knihoven poskytujících VKIS v MSK je poměrně stabilizovaný. Malé výkyvy v

jsou způsobeny dočasným uzavíráním knihoven (u nich není prováděno statistické šetření), výjimečně 

Graf znázorňuje počty knihoven, pobočky zde nejsou zobrazeny

ústřední) knihovny. 

 
 

Díky evidenci knihoven jsou téměř všechny knihovny v MSK podchyceny, výjimku tvoří 

Dolní Moravici (okres Bruntál).  

MSK své služby poskytuje cca 270 knihoven, které působí v obcích různých veliko

Při srovnání počtu knihoven a počtu obcí bylo zjištěno, že např. v roce 2009 neprovozovalo knihovnu 

852 obyvatel muselo pro uspokojení svých informačních potřeb vyhledat 

MSK připadá 1 knihovna v průměru na cca 3 000 obyvatel. Nejmenší obcí, 

    
Data jsou dostupná celoročně až od roku 2009. Vstup do databáze je přístupný přes jedinečné heslo.

270

267

273

267

1
rok 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005

kontrolní mechanismy 

vložení nelogických hodnot), možnost propojování dat, vyhodnocovací nástroje z pohledu 

du, procento čtenářů 

acovat, vytvářet přehledné tabulky, grafy, propočty aj. 

delším časovém horizontu, což 

poradenským centrem pro kulturu18 (NIPOS) 

období let 2005 – 2009. 

Malé výkyvy v počtu knihoven 

jsou způsobeny dočasným uzavíráním knihoven (u nich není prováděno statistické šetření), výjimečně 

Graf znázorňuje počty knihoven, pobočky zde nejsou zobrazeny a jsou chápány 

 

MSK podchyceny, výjimku tvoří jediná 

obcích různých velikostních kategorií. 

neprovozovalo knihovnu 

852 obyvatel muselo pro uspokojení svých informačních potřeb vyhledat 

000 obyvatel. Nejmenší obcí, 

Data jsou dostupná celoročně až od roku 2009. Vstup do databáze je přístupný přes jedinečné heslo. 

rok 2005
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která provozuje knihovnu, je Malá Štáhle (151 obyvatel), největší obcí je Ostrava (312 167 

obyvatel).19 

PPLLNNĚĚNNÍÍ  SSTTAANNDDAARRDDŮŮ  VV  LLEETTEECCHH  22000055  ––  22000099  

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa  

Viz článek 3 metodického pokynu: 

1) Optimální přístup uživatelů k VKIS vyžaduje, aby knihovna byla otevřena tak, aby jejích služeb 

mohli uživatelé maximálně využít i mimo svoji pracovní dobu. Podle situace v místě je vhodné 

stanovit proporce provozní doby v dopoledních a odpoledních hodinách a také v sobotu 

a v neděli. 

2) Indikátor: počet provozních hodin20 pro veřejnost týdně 

3) Rozsah provozní doby knihovny není totožný s celkovým objemem pracovní kapacity nezbytné 
pro zajištění činností knihovny. Pracovní doba pracovníka knihovny v obcích do 1 000 obyvatel 
by měla být orientačně o jednu třetinu delší než provozní doba knihovny. Ve větších knihovnách 
se přiměřeně přihlédne k celkovému rozsahu činností knihovny. 

 

U provozní doby nelze vysledovat nějaký výrazný posun či změnu; knihovny splňující standard si 

počet hodin pro veřejnost uchovaly, až na nepatrné výjimky ke změnám v provozní době (v mezích 

standardu) nedošlo. Zpočátku se objevovaly problémy se správným vyplněním počtu hodin pro 

veřejnost, kdy některé knihovny stále sečítaly provozní hodiny ústřední knihovny a jejích poboček. 

 

56

57

53

55

54

212

213

214

218

213

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

Provozní doba

splňuje nesplňuje

 

                                            
19

 Data jsou převzata z databáze Ministerstva vnitra ČR dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/adresa/t/index.html, k datu 
20. 8. 2010 
20

 Stanovená hodnota provozní doby se vztahuje na týdenní provozní dobu nejdéle otevřeného provozního útvaru knihovny. 
V případě poboček se provozní doba stanovuje podle počtu obsluhované populace, např. počtu obyvatel městské částí, 
sídliště či přidružené obce v dané lokalitě. 



9 
 

TTvvoorrbbaa  kknniihhoovvnnííhhoo  ffoonndduu  aa  iinnffoorrmmaaččnníícchh  zzddrroojjůů  

V rámci tohoto indikátoru jsou hodnoceny dvě veličiny – finanční náklady na nákup knihovního fondu 

a dále i počet knihovního jednotek získaných do knihovny. Do těchto hodnot se nezapočítávají 

finance a knihovní jednotky, které byly do knihoven získány v rámci výkonů regionálních funkcí, neboť 

se jedná o fondy, které jsou účelově určeny pro obsluhované knihovny. 

 

Viz článek 4 metodického pokynu: 

 

1) Knihovna zpřístupňuje knihovní fond a další informační zdroje v množství a kvalitě dostatečné 

k tomu, aby byla schopna uspokojovat potřeby a zájmy svých uživatelů. 

2) Provozovatel knihovny v obci, která má více než 10 000 obyvatel, a krajská knihovna, která 

v místě svého sídla plní funkci základní knihovny, systematicky doplňuje do knihovního fondu 

zvukové, zvukově obrazové a multimediální dokumenty. 

3) Knihovní fond vyžaduje soustavnou obměnu, aby si zachoval svůj společenský význam 

a přiměřenou aktuálnost. 

4) Indikátor: Výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 

1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů za jeden kalendářní 

rok.21 

5) Při stanovení výdajů na nákup knihovního fondu se doporučuje zajistit zvyšování částky na nákup 

knihovního fondu v návaznosti na zjištěnou inflaci v uplynulém roce. 

6) Indikátor: Počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok.22 

59

58

43

58

42

209

212

224

215

225

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

Náklady na pořízení KF

splňuje nesplňuje

 

                                            
21

 Uvedený indikátor zahrnuje průměrnou hodnotu na nákup knih, periodik, zvukových a dalších dokumentů 
včetně nákupu databází a licencí na elektronické informační zdroje, a to pořízených pouze z vlastních finančních 
zdrojů, nikoliv z dotací na tvorbu výměnného fondu. 
22

 Indikátor se týká pouze nákupu knih (monografií) a nezahrnuje nákup periodik a jiných informačních zdrojů. 
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Vývoj naplňování tohoto standardu má mírně vzrůstající tendenci. Otázkou je, zda tento trend bude 

i nadále pokračovat, neboť řada především malých obecních knihoven dokumenty nakupuje málo 

nebo vůbec. Dalším ohrožujícím faktorem je i snižování rozpočtů knihoven. 

 

120

111

109

121

88

148

159

158

152

179

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

Přírůstek KF

splňuje nesplňuje

 

Počet knihovních jednotek získávaných do knihoven je ovlivňován nejen rozpočtem knihovny, ale 

také možností využívání různých slev a rabatů. Část knihovního fondu je do knihoven získávána také 

z darů. 

Naplňování standardu má mírně optimisticky narůstající trend. 

 

SSttuuddii jjnníí  mmííssttaa  aa  pprroossttoorryy  pprroo  uužžiivvaatteellee  kknniihhoovvnnyy  

 

Viz článek 5 metodického pokynu: 

1) Knihovna nabízí studijní místa23 pro dospělé, děti a mládež, kde mohou uživatelé pracovat 

s knihovními dokumenty a informačními zdroji, a to individuálně nebo ve skupině. Tam, kde to 

místní podmínky umožní, je vhodné vytvářet čítárny a studovny. 

2) Indikátor: počet studijních míst. 

3) Provozovatel knihovny v obci, která má více než 10 000 obyvatel, a krajská knihovna, která 
v místě svého sídla plní funkci základní knihovny, vybaví vybraná studijní místa technikou 

                                            
23 Definice studijního místa dle ČSN ISO 11620 (01 01143) Informace a dokumentace – ukazatele výkonnosti knihoven: 
Místo sloužící uživatelům na čtení nebo studium, ať už se zařízeními, nebo bez nich. Patří sem místa ve čtenářských 
koutcích, v seminárních a studijních prostorách a v audiovizuálních a dětských odděleních knihovny.Nepatří sem místa 
v halách, přednáškových a divadelních sálech, kde se uskutečňují speciální představení. Vyloučené jsou i podlahové 
prostory, kde mohou studenti sedět, a podobné neformální prostory. 
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a umožní využití zvukových, zvukově obrazových a multimediálních dokumentů včetně internetu 
pro těžce zrakově postižené a nevidomé. 

 

107

98

93

74

57

161

172

174

199

210

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

Studijní místa

splňuje nesplňuje

 

Tento standard je v řadě míst naplňován; nově v knihovnách, které prošly výstavbou či rekonstrukcí 
prostor. 
 

PPooččeett   vveeřřeejjnněě  ppřřííssttuuppnnýýcchh  ssttaanniicc   ppřřiippoojjeennýýcchh  kk  iinntteerrnneettuu  

Knihovní zákon (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů) definuje, že veřejné knihovnické 

a informační služby spočívají mj. ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, 

zejména informací ze státní správy a samosprávy a dále v umožnění přístupu k informacím na 

internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup.24 Tyto služby knihoven jsou umožněny 

především díky plošné internetizaci knihoven. V MSK jsou až na malé výjimky knihovny vybaveny 

počítačovými stanicemi s přístupem k internetu (výjimku má obec Jiříkov, v některých obcích, např. 

Hrabyně, je přístup k internetu řešen v jiné části obce). Některé obce stále čekají na připojení v rámci 

projektu PIK (Bílčice, Hošťálkovy, Karlovice a Křišťanovice). 

Pokud hodnotíme tento standard, je zde patrný nárůst. Díky projektu internetizace knihoven (PIK) 

byly knihovny vybaveny přípojkou a internetovou stanicí. Přesto je standard naplněn více než u 50 % 

knihoven. V kategorii nad 40 001 obyvatel je standard naplněn u všech knihoven (plnění 100 %).  

                                            
24

 Viz§ 4 odst. 1) písm. c) a d). 
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151
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116
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177

rok 2009

rok 2008

rok 2007
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rok 2005

Internet pro veřejnost

splňuje nesplňuje

 

Blíže článek 6 metodického pokynu: 

1) Indikátor: Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu. 

2) Pokud je v obci  zřízeno veřejné místo přístupu k internetu mimo knihovnu, je možno počet 

veřejně přístupných stanic připojených k internetu v knihovně využívaných k zajištění VKIS snížit. 

 

OObbeeccnnéé  pprr iinncciippyy  ddoossttuuppnnoosstt ii   VVKKIISS  

 

K obecným principům dostupnosti VKIS náleží celá řada indikátorů, v současné době je velmi 

důležitou součástí dostupnosti dálkový přístup prostřednictvím webové stránky. 

Metodický pokyn v článku 7 v odst. 3) uvádí: 

Dostupnost informací o knihovně a jejích službách dálkovým přístupem prostřednictvím webové 

stránky. Webová stránka je zpracována v souladu s pravidly přístupného webu25 s ohledem na 

potřeby zrakově a sluchově postižených uživatelů a uživatelů se sníženou hybností rukou nebo 

poruchami soustředění. 

Následující srovnávací graf ukazuje počty knihoven podle jednotlivých okresů, kde je možno 

vysledovat moderní technologie zpřístupňující knihovnu, její služby a fondy prostřednictvím 

webového rozhraní.  

 

 

 

 

                                            
25

 Dostupné na: <http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588> 
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PPLLNNĚĚNNÍÍ  SSTTAANNDDAARRDDŮŮ  VV  LLEETT

Výkony knihoven Moravskoslezského kraje poskytující VKIS byly v

hodnoceny a srovnávány. Tyto výsledky jsou zobrazeny v

 

Hodnocením činnosti jednotlivých knihoven se podrobněji věnují knihovny pověřené výkonem RF, 

případně jsou zpracovávány podrobnější zápisy při metodických návštěvách v

knihovnách.  

Následující graf zobrazuje posun v

Tabulka ukazuje počty a vývoj plnění standardů z

procentuálního plnění. 

0 standardů 1 standard

2005 105 72

% 39,47 27,07

2006 72 68

% 27,38 25,86

2007 62 80

% 23,22 29,96

2008 59 71

% 21,93 26,39

2009 49 78

% 18,35 29,21
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Plnění standardů v letech 2005 

0 standardů 1 standard

14 

TTEECCHH  22000055  ––  22000099  

n Moravskoslezského kraje poskytující VKIS byly v průběhu pěti let trvání standardu 

rovnávány. Tyto výsledky jsou zobrazeny v následujících tabulkách a grafech.

Hodnocením činnosti jednotlivých knihoven se podrobněji věnují knihovny pověřené výkonem RF, 

případně jsou zpracovávány podrobnější zápisy při metodických návštěvách v

Následující graf zobrazuje posun v plnění standardů VKIS. 

Tabulka ukazuje počty a vývoj plnění standardů z pohledu jednotlivých knihoven a pohledu srovnání podle 

1 standard 2 standardy 3 standardy 4 standardy

38 35 7

27,07 14,29 13,16 2,63

58 41 16

25,86 22,05 15,59 6,08

57 41 19

29,96 21,35 15,36 7,12

62 40 26

26,39 23,05 14,87 9,67

56 47 28

29,21 20,97 17,60 10,49

2006 2007 2008

Plnění standardů v letech 2005 - 2009

1 standard 2 standardy 3 standardy 4 standardy

průběhu pěti let trvání standardu 

následujících tabulkách a grafech. 

Hodnocením činnosti jednotlivých knihoven se podrobněji věnují knihovny pověřené výkonem RF, 

případně jsou zpracovávány podrobnější zápisy při metodických návštěvách v jednotlivých 

 

pohledu jednotlivých knihoven a pohledu srovnání podle 

5 standardů celkem

9 266

3,38 100,00

8 263

3,04 100,00

8 263

3,00 100,00

11 269

4,09 100,00

9 267

3,37 100,00

2009

2009

5 standardů
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Graf ukazuje výsledky knihoven MSK v roce 2009 – počty knihoven plnících určitý počet standardů. 

Stále je zde 18 % knihoven, které neplní žádný ze standardů stanovených metodickým pokynem. 

0 standardů
18%

1 standard
29%

2 standardy
21%

3 standardy
18%

4 standardy
11%

5 standardů
3%

 

Zastoupení jednotlivých velikostních kategorií knihoven v MSK - rok 2009 

1 - 500 501 - 1000 1001 -3000 3001 - 5000 5001 - 10 000
10 001 - 20 

000
20 001 - 40 

000
40 001 +

knihovny 52 66 92 24 17 4 7 5
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RRookk  22000055  

Rok 2005 byl prvním rokem, kdy byly výkony knihoven hodnoceny z pohledu plnění standardu VKIS. 

Určité nejasnosti se objevily u standardu studijní místa a prostory pro uživatele knihovny, kdy 

nebylo zcela jasné, jak chápat studijní místo v malé knihovně a co lze do statistiky započítat. 

Tabulka zobrazuje počty knihoven v daných velikostních kategoriích, které splňují jednotlivé 

standardy.  

kategorie knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 51 5 7 10 9 32

501 - 1000 70 7 8 12 16 11

1001 -3000 86 16 12 31 11 20

3001 - 5000 22 7 3 14 3 7

5001 - 10 000 17 9 2 8 6 7

10 001 - 20 000 4 2 1 2 0 0

20 001 - 40 000 7 2 3 2 3 3

40 001 + 5 1 1 4 4 5

 

Rok 2005 - plnění standardu v procentech 

kategorie provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 9,80 13,73 19,61 17,65 62,75

501 - 1000 10,00 11,43 17,14 22,86 15,71

1001 -3000 18,60 13,95 36,05 12,79 23,26

3001 - 5000 31,82 13,64 63,64 13,64 31,82

5001 - 10 000 52,94 11,76 47,06 35,29 41,18

10 001 - 20 000 50,00 25,00 50,00 0,00 0,00

20 001 - 40 000 28,57 42,86 28,57 42,86 42,86

40 001 + 20,00 20,00 80,00 80,00 100,00  
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RRookk  22000066  

Plnění jednotlivých standardů – počty knihoven. 

kategorie knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 52 7 8 18 12 43

501 - 1000 67 8 18 18 18 16

1001 -3000 86 17 11 42 20 17

3001 - 5000 22 8 5 17 5 8

5001 - 10 000 17 7 6 13 7 7

10 001 - 20 000 4 2 2 3 0 0

20 001 - 40 000 7 1 2 3 4 6

40 001 + 5 1 2 3 4 5

 

Rok 2006 - plnění standardu v procentech 

kategorie provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 13,46 15,38 34,62 23,08 82,69

501 - 1000 11,94 26,87 26,87 26,87 23,88

1001 -3000 19,77 12,79 48,84 23,26 19,77

3001 - 5000 36,36 22,73 77,27 22,73 36,36

5001 - 10 000 41,18 35,29 76,47 41,18 41,18

10 001 - 20 000 50,00 50,00 75,00 0,00 0,00

20 001 - 40 000 14,29 28,57 42,86 57,14 85,71

40 001 + 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00  
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RRookk  22000077    

Plnění jednotlivých standardů – počty knihoven. 

kategorie knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 53 6 6 12 17 46

501 - 1000 69 8 8 18 24 22

1001 -3000 88 16 11 40 24 37

3001 - 5000 23 12 4 18 9 10

5001 - 10 000 17 7 7 13 7 9

10 001 - 20 000 4 1 3 3 0 0

20 001 - 40 000 7 1 2 1 6 5

40 001 + 5 1 1 3 5 5

 

Rok 2007 - plnění standardu v procentech 

kategorie provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 11,32 11,32 22,64 32,08 86,79

501 - 1000 11,59 11,59 26,09 34,78 31,88

1001 -3000 18,18 12,50 45,45 27,27 42,05

3001 - 5000 52,17 17,39 78,26 39,13 43,48

5001 - 10 000 41,18 41,18 76,47 41,18 52,94

10 001 - 20 000 25,00 75,00 75,00 0,00 0,00

20 001 - 40 000 14,29 28,57 14,29 85,71 71,43

40 001 + 20,00 20,00 60,00 100,00 100,00  
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RRookk  22000088  

Plnění jednotlivých standardů – počty knihoven. 

kategorie knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 52 4 7 12 17 48

501 - 1000 68 8 12 15 22 23

1001 -3000 89 18 14 40 26 47

3001 - 5000 24 11 7 19 10 11

5001 - 10 000 17 9 7 12 7 10

10 001 - 20 000 4 1 3 3 1 1

20 001 - 40 000 7 1 3 3 6 6

40 001 + 5 1 1 3 5 5

 

Rok 2008 - plnění standardu v procentech 

kategorie provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 7,69 13,46 23,08 32,69 92,31

501 - 1000 11,76 17,65 22,06 32,35 33,82

1001 -3000 20,22 15,73 44,94 29,21 52,81

3001 - 5000 45,83 29,17 79,17 41,67 45,83

5001 - 10 000 52,94 41,18 70,59 41,18 58,82

10 001 - 20 000 25,00 75,00 75,00 25,00 25,00

20 001 - 40 000 14,29 42,86 42,86 85,71 85,71

40 001 + 20,00 20,00 60,00 100,00 100,00  
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RRookk  22000099  

Plnění jednotlivých standardů – počty knihoven. 

kategorie knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 52 4 7 14 20 48

501 - 1000 66 6 11 26 24 20

1001 -3000 92 20 19 40 27 46

3001 - 5000 24 11 6 18 14 13

5001 - 10 000 17 9 8 12 9 11

10 001 - 20 000 4 1 2 2 1 1

20 001 - 40 000 7 3 4 4 6 6

40 001 + 5 1 1 3 5 5

 

Rok 2009 - plnění standardu v procentech 

kategorie provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

1 - 500 7,69 13,46 26,92 38,46 92,31

501 - 1000 9,09 16,67 39,39 36,36 30,30

1001 -3000 21,74 20,65 43,48 29,35 50,00

3001 - 5000 45,83 25,00 75,00 58,33 54,17

5001 - 10 000 52,94 47,06 70,59 52,94 64,71

10 001 - 20 000 25,00 50,00 50,00 25,00 25,00

20 001 - 40 000 42,86 57,14 57,14 85,71 85,71

40 001 + 20,00 20,00 60,00 100,00 100,00  
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HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VV  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  KKAATTEEGGOORRIIÍÍCCHH  ––  OOBBDDOOBBÍÍ  22000055––22000099  

Následující tabulky ukazují, jak jsou plněny standardy v jednotlivých velikostních kategoriích obcí 

v průběhu let 2005–2009. 

 

1 - 500

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 51 5 7 10 9 32

2006 52 7 8 18 12 43

2007 53 6 6 12 17 46

2008 52 4 7 12 17 48

2009 52 4 7 14 20 48

 

501 - 1000

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 70 7 8 12 16 11

2006 67 8 18 18 18 16

2007 69 8 8 18 24 22

2008 68 8 12 15 22 23

2009 68 8 12 15 22 23

 

1001 -3000

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 86 16 12 31 11 20

2006 86 17 11 42 20 17

2007 88 16 11 40 24 37

2008 89 18 14 40 26 47

2009 92 20 19 40 27 46
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3001 - 5000

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 22 7 3 14 3 7

2006 22 8 5 17 5 8

2007 23 12 4 18 9 10

2008 24 11 7 19 10 11

2009 24 11 6 18 14 13

 

5001 - 10 000

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 17 9 2 8 6 7

2006 17 7 6 13 7 7

2007 17 7 7 13 7 9

2008 17 9 7 12 7 10

2009 17 9 8 12 9 11

 

 

10 001 - 20 000

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 4 2 1 2 0 0

2006 4 1 3 3 0 0

2007 4 1 3 3 0 0

2008 4 1 3 3 1 1

2009 4 1 2 2 1 1

 

 

20 001 - 40 000

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 7 2 3 2 3 3

2006 7 1 2 3 4 6

2007 7 1 2 1 6 5

2008 7 1 3 3 6 6

2009 7 3 4 4 6 6
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40 001 +

rok knihovny provozní doba Kč na KF přírůstky KF studijní místa internet 

2005 5 1 1 4 4 5

2006 5 1 2 3 4 5

2007 5 1 1 3 5 5

2008 5 1 1 3 5 5

2009 5 1 1 3 5 5
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ZZKKRRAATTKKYY  

KF  knihovní fond 

MK  Ministerstvo kultury 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MSVK  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 

NIPOS  Národní informační a poradenské středisko 

PIK  Projekt internetizace knihoven 

RF  regionální funkce 

VKIS  veřejné knihovnické a informační služby 


