SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR
Mariánské nám. 98/1
110 00 Praha 1

Zápis ze zasedání Rady
Sdružení knihoven ČR
a porady ředitelů krajských knihoven
MÍSTO KONÁNÍ: Moravskoslezská vědecká knihovna, Prokešovo nám. 9, Ostrava
DATUM:

18. - 19. listopadu 2015

_________________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana MSK pro kulturu; Veronika
Chruščová
Omluveni:
v Liberci

PaeDr. Vratislav Emler, KK Karlovy Vary; Mgr. Blanka Konvalinková, KVK

Program 18. listopadu (17:00 – 19:00)
Pracovní setkání ke KKS 2015 a 2016
Vyúčtování
Konference skončila v černých číslech, v cca 50 tis. Kč zisku. Do tabulky výnosů a nákladů
ještě bude přidána položka pro dotaci od MK ČR ke sborníku. Výsledný zisk bude upřesněn
po započítání nákladů na sborník a očištění o bankovní poplatky.
Odhad zpracování sborníku (včetně korektury, grafiky a vydání ve třech elektronických
formátech) ve výši 45 000 Kč byl Radou považován za vysoký.
Na připomínku, že náklady na tištěný program mohly být nižší, zareagováno, že program byl
tištěn kvůli mimořádně štědrým sponzorům, aby byl reprezentativní.
Workshopy
Na základě návštěvnosti workshopů (která byla nižší, než bylo očekáváno – přihlášení
účastníci nepřišli) se rada dohodla na overbookingu kapacity workshopů a primárně
uspořádat workshopy zahraničních hostů. Snažit se, aby workshopy proběhly v místnostech,
kde se dá hýbat s židlemi.
Registrační poplatek
Rada se dohodla na zvýšení registračního poplatku na konferenci, a to o 200 Kč ve všech
kategoriích. Dále v řešení otázka, zda ubytování a stravování hradit přes SDRUK či si budou
účastníci hradit sami přímo ve vybraném zařízení. Pro zajištění kapacit oslovit incomingovou
agenturu, která by toto zajistila.
ÚKOL: zaslat složení účastníků letošní konference pro analýzu a hledání možností, jak
oslovit chybějící knihovny (třeba malé knihovny přes zřizovatele, tedy obce)
Večerní akce
Pro druhý den je třeba naplánovat akci (či alespoň navrhnout možnosti, kam mohou účastníci
zajít pro kulturní vyžití). Možností je připravit akci, která bude i pro veřejnost (přednáška –
zajímavé téma, nejen pro knihovníky). Zvážit využití místnosti ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. Připomínka k soukromým večírkům vzata na vědomí.

Brainstorming nad tématy KKS 2016
Marketing, Knihovna naše x vaše, Knihovna – bezpečné místo, Knihovna jako vzdělávací
instituce, Infobox 2 – vyhodnocení následující den
Program 19. listopadu (8:30 – 13:00):
1.
Zahájení
2.
Konference Knihovny současnosti 2016
3.
Ročenka a další publikace 2016
4.
Stanovy
5.
Zahraniční akce a spolupráce
6.
Nadace knihoven – další činnost
7.
Propagace
8.
Rozpočet 2016 - plán
9.
Centrální portál knihoven
10.
Ceiba – služby pro knihovny
11.
Různé, diskuze
12.
Závěr
Ad 1) Zahájení
T. Řehák zahájil jednání, poděkoval Moravskoslezské vědecké knihovně za prostory a
koordinaci akce. Dále firmě Ceiba za příspěvek na toto setkání Rady.
Ad 2) Konference Knihovny současnosti 2016
Termín: 6. – 8. září 2016
Místo: Jednání s UPOL zahájeno – zatím jsme oznámili termín, ale čekáme, až si univerzita
doladí studijní plán: neočekáváme křížení s jinou akcí – ještě není začátek školního roku
Zahraniční hosté: Inga Lundén, Barbara Lison, a Jens Thorhauge
Pro rok 2016 se plánovalo zažádat o grant Visegrádský fond a konferenci uspořádat ve
slovensko-polské spolupráci, což nebude možné, protože fond podpoří 6. výroční setkání
knihovníků zemí V4+, které proběhne v Brně ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2016.
E. Svobodová se zeptala, kolik zahraničních hostů (Slovensko, Polsko) můžeme čekat a jaká
témata budou nasazená, aby to pokrývalo zájem všech zúčastněných hostů.
T. Řehák uvedl, že témata jsou stejná.
E. Svobodová zmínila, že je potřeba, aby se lidi připravili na to, že KKS bude do budoucna
mezinárodní konference. Má obavu, že tím odradíme menší knihovny.
Závěr: udělat konferenci v roce 2016 stejně, ale pozvat zástupce potencionálních partnerů a
pro rok 2017 zvolit mezinárodní formu, vyřešit tlumočení, obsah a přenést zkušenost z Brna
2016
Bloky:
Infobox 2 – A. Brožek
Knihovna jako vzdělávací instituce (půlden) – R. Kodetová, E. Svobodová
Marketing (půlden) – D. Bechný
Knihovna jako bezpečný veřejný prostor – J. Mika, I. Kareš
CPK, Koncepce – moderování nabídnout V. Richterovi
Další postřehy a náměty k programu:
- Prezentace knihovnických spolků v závěrečný den a stánky- i s reklamou na nábor
členů do SDRUKu (nezapomenout na knihovníky muzejních knihoven)
- Návrh programu zaslat v prosinci na ÚKR
- Akce pro veřejnost – přednáška, LisToVáNí, výstava, koncert
Z. Friedlová a E. Svobodová poprosily o poslání tipu na bezpečnostní tlačítko
Ad 3) Ročenka a další publikace 2016
Diskuze nad podobou ročenky: zda její součástí má být sborník z Kolokvia slovenských,
moravských a českých bibliografů či nikoliv a zda má být tištěná či elektronická
E. Svobodová uvedla, že příspěvky do sborníku jsou již hotové a bylo přislíbeno klasicky je
vytisknout, proto je ještě pro letošní TIŠTĚNÉ vydání.
Rada návrh podpořila a ročenka 2015 bude vydána tiskem, společně s příspěvky z kolokvia.
Z. Friedlová navrhla zachovat v papírové podobě část ročenky jako výroční zprávu,
v povedené grafice poslouží jako promopředmět.

R. Kodetová uvedla, že z IVU vzejde metodický materiál, ale ještě není v rozpočtu, bude
žádán grant na MK ČR (ve spolupráci s KISK)
J. Holásková dodala, že z akce Bibliotheca Antiqua také vychází tištěný sborník, kde SDRUK
hradí náklady na příspěvky, které se přefakturují. Letos je to cca 15 000 Kč. Doporučuje
zachování tištěného sborníku i pro příští roky.
Ad 4) Stanovy
T. Řehák představil drobnou změnu ve stanovách (v článku 2 navrhuje vyškrtnout slova
„odborných a vědeckých“), zároveň uvedl, že je i nadále možné posílat návrhy na další
změny. Rád by, aby v nových stanovách bylo definováno, že se SDRUK nebude rozšiřovat o
knihovny bez právní subjektivity.
Právníci MKP doporučují transformaci na spolek z toho důvodu, že se na sdružení budou
vztahovat platné zákonné normy. Výhodou je ochrana vnitřního spolkového práva.
Ovšem transformace zpátky na sdružení právnických osob už nebude možná. Momentálně
nás tato forma neomezuje v žádosti o granty, ani nemá vliv na členské knihovny (které už
jsou členy)
Z. Friedlová se otázala, kam půjdou knihovny, které nemají jasnou právní subjektivitu
T. Kubíček doporučil udělat si strategii, jak členy nabírat, abychom se nezesměšnili:
vyhlásíme, že k nám všichni můžou a nikdo nebude chtít
T. Řehák uvedl, že v nových stanovách bude ustanovení pro případné rozšíření Rady
Mimo program
Jako host vystoupil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje s informacemi o
výstavbě nové vědecké knihovně, která by měla být umístěna v DOV.
Řekl, že se hledají zdroje.
Požádal Radu SDRUK o morální podporu výstavby nové budovy MSVK formou dopisu či
memoranda zaslaného na krajský úřad v Ostravě, který může posloužit k jednání s MK ČR i
dalšími zapojenými subjekty.
Ad 5) Zahraniční akce a spolupráce
T. Kubíček ve smlouvě se Slovenskou asociáciou knižníc navrhl lépe definovat SDRUK a
v bodě 4 upozornil na právnický nonsens – zaměstnanec x zaměstnavatel
K organizaci zahraničních cest se nabídl D. Bechný.
Ad 6) Nadace knihoven
J. Mika uvedl vybraná fakta o nadaci a ptal se, jak s nadací dále zacházet. Především je
nutné najít jiný způsob uložení nadačního jmění, protože současný termínovaný vklad u RF
Bank je úročen pouze 0,01 %.
Požádal o tipy na způsob uložení nadačního jmění, aby byl zajištěn lepší výnos. T. Řehák
přislíbil informace o investičním fondu vhodném pro nadace.
Ad 7) Propagace
Je třeba nechat vyrobit nové propagační předměty. Rollupy, tašky, visačky, letáky s informací
o SDRUKu a také graficky zpracovaná výroční zpráva. Pořízení se samozřejmě promítá do
rozpočtu, ale budeme se snažit řešit třeba s firmami.
Ad 8) Rozpočet 2016 – plán

NÁKLADY
KKS 2016
Akviziční seminář
IVU
Jednání sekcí
Jednání VH a Rady
Zahraniční studijní
cesty
Bankovní poplatky

600000
5500
9000
20000
10000
??
3000

VÝNOSY
KKS
Akviz. seminář
IVU
Semináře
Publikace
Členské příspěvky
Úroky

600000
5500
6000
0
155000
3000

Vedení účetnictví
Publikační činnost
Propagace
Ostatní náklady

30000
50000
100000
50000
877500

Dotace

55000

824500

Poznámky k rozpočtu
- KKS bude hospodařit s menším rozpočtem (byla zahrnuta i možná dotace od VF)
- Zahraniční cesty většinou nárokují rozpočet SDRUK o slevu pro účastníka z členů
SDRUK. Vzhledem k tomu, že ještě v době jednání nebylo jasné, zda a kdo bude
v organizaci zahraničních cest pokračovat, nejsou ještě nároky zpracovány
- Dotace na sborník 55 tis. Kč (tedy celkové náklady min. 110 tis. Kč)
- Rádi bychom našli jinou banku a položku za bankovní poplatky zcela nebo výrazně
eliminovali
- Pro akce připravíme tabulku, kam bude možné přehledně vypsat náklady a výnosy
(pronájem, občerstvení, DPP x registrační poplatek)
- Akce by neměly spadnout do výrazného minusu
Ad 9) Centrální portál knihoven
T. Řehák jenom v krátkosti informoval o podpisu smlouvy k CPK. SDRUK ve smlouvě figuruje
jako Spolupracující knihovna. Má za úkol uzavírat smlouvy s knihovnami. Řídící výbor ještě
nebyl svolán (M. Lhoták), musí se dotáhnout formální věci
T. Kubíček uvedl, že ostrý provoz byl odložen až na pololetí příštího roku.
Ad 11) Různé, diskuze
Navýšení financí na elektronické zdroje
T. Řehák se otázal, jak knihovny řešily navýšení poplatků za elektronické informační zdroje,
kde je řešitelem NK ČR, ke kterému dojde z důvodu kurzovních rozdílů (minoritní plátce nese
výši kurzovních rozdílů)
Není to však navýšení o 20 procent, ale o dvacet procentních bodů, tedy téměř o
dvojnásobek. A může se rozšířit na další zdroje.
Závěr: Připravit veřejné prohlášení, že nesouhlasíme se zvýšením plateb od minoritního
plátce, když knihovny poskytují elektronické informační zdroje ze zákona a výše kurzu (od
kterého se odvíjí cena databází) je udržován uměle Českou národní bankou
Kolektivní smlouva vyššího stupně
T. Řehák shrnul v krátkosti dostupné informace: SKIP jako zástupce knihoven připravil
kolektivní smlouvu vyššího stupně (zaslána MKP). Tato smlouva dopadá i na knihovny, které
nemají odbory, tyto odbory mohou vzniknout a budou se řídit navrženou kolektivní smlouvou.
KSVS byla vypracována v rámci projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních
služeb CZ.1.04/1.1.01/B9.00015. Na tvorbě textu smlouvy se podílelo jen několik ředitelů
knihoven jako zaměstnavatelé (ostatní o její podobě nebyli informováni). Unie
zaměstnavatelských svazů jednala přímo se SKIPem, který je jejím členem (a smlouvu je
tedy oprávněn KSVS podepsat.
T. Kubíček: Ve SKIPu je vnitřní rozpor – jedna organizace zastupuje dva zájmy, nemůže to
dobře dopadnout.
T. Řehák uvedl, že obsahem KSVS je opakování zákonných ustanovení (ze Zákoníku práce)
– po novelizaci zákoníků mohou vyvstat problémy, některé věci jsou postaveny jinak –
mohou být výkladové problémy už nyní. Knihovny s vlastní kolektivní smlouvou ji musí upravit
– nová verze přináší výhody zejména pro zaměstnance – např. dvojnásobná lhůta pro
vyjádření odborů. A navíc se může smlouva rozšířit a platit pro celou profesi.
Nikdo se neptal zaměstnavatelů, jestli nevadí, když je budou zastupovat zaměstnanci (tedy
SKIP).
T. Kubíček: Je třeba ostré vyjádření, že SKIP není zaměstnavatelská organizace.
Mandát Rady: nesouhlasíme s uzavřením
Dle tohoto mandátu pověřen předseda jednat.
Hledáme termín jednání se SKIPem, nejen kvůli výše zmíněnému, ale i kvůli korigování

vztahů SDRUK x SKIP
Termíny pro Radu a VH – doodle (a z něj připravit kalendář akcí pro příští rok)
ÚKOLY:
Návrhy na úpravu stanov – 31. 12. 2015, všichni členové Rady (ke zpracování právnímu odd.
MKP)
Přehled účastníků konference 2015 - (v příloze zápisu)
Anotace bloků KKS 2016 – 11. prosince 2015, garanti bloků
Zprávy ze sekcí do ročenky:15. ledna 2016, vedoucí sekcí
Příspěvky z kolokvia do ročenky: 15. ledna 2016, E. Svobodová

TERMÍN DALŠÍHO JEDNÁNÍ: http://doodle.com/poll/nfdakdzfxtauqu3c
Místo konání: Praha (spojeno s jednáním se SKIPem)
Zapsal: V. Chruščová, doplnil A. Brožek
Odsouhlasili: T. Řehák, E. Svobodová

