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Výkon regionálních funkcí v Karlovarském kraji zajišťuje Krajská knihovna Karlovy Vary a 
pověřené knihovny Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna Sokolov. 
S pověřenými knihovnami jsou uzavřeny smlouvy o přenesení výkonu regionálních funkcí. 
 
Zkratky: 
KK – Krajská knihovna Karlovy Vary. 
PK – pověřené knihovny 
RF – regionální funkce 
KF – knihovní fond 
OSK – oddělení služeb knihovnám (okres K. Vary) 
VzC – Vzdělávací centrum KK 
VF – výměnný fond – fond, který ve formě výměnných souborů cirkuluje po knihovnách 
AKS – automatizovaný knihovní systém 
RAKS – regionální automatizovaný knihovní systém 
VISK – Veřejné informační služby knihoven – dotační program MK ČR 
OPAC – on-line veřejně přístupný knihovní katalog 
 
Základní knihovny v Karlovarském kraji: celkem 118     
12 profesionálních (vč. KK), 40 neprofesionálních v okrese Karlovy Vary  
10 profesionálních (vč. PK), 23 neprofesionálních v okr. Cheb 
12 profesionálních (vč. PK), 21 neprofesionálních v okr. Sokolov 
 
Krajská knihovna odpovídá za plnění regionálních funkcí (regionální funkce – komplex 
služeb určený základním knihovnám kraje, který podporuje rozvoj knihoven a jejich služeb) 
v Karlovarském kraji. Plnění zmíněných služeb vykonává pro okres Karlovy Vary oddělení služeb 
knihovnám v krajské knihovně a část služeb vykonávají pověřené knihovny - v okrese Cheb je to 
Městská knihovna v Chebu a v okrese Sokolov Městská knihovna Sokolov.  
 
Rozpočet na výkon RF v roce 2018 
 

celkem KK KV Cheb Sokolov 

4 440 000 2 050 000 1 130 000 1 260 000 

 
HLAVNÍ CÍL REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 

 Budování, aktualizace a cirkulace fondů neprofesionálních1 knihoven - výměnný fond 
pořízený z financí na RF poskytovaných Karlovarským krajem a z příspěvků obcí a stálý 
fond pořízený z prostředků obcí, který necirkuluje - pouze v okrese Sokolov a Velké Hleďsebi 
(okr. Cheb); knihovní fond z finančních prostředků kraje nakoupen za 1 011 544 Kč (7 371 
svazků); 55 obcí přispělo na nákup výměnného KF částkou 480 070 Kč (2 227 sv.) a 17 
obcím byly zakoupeny a zpracovány knihy do stálých fondů – necirkulují - v částce 192 900 
Kč (1 017 sv.), jedna obec si nakupuje a zpracovává sama (Velká Hleďsebe), dostává 
zároveň výměnné soubory; stav výměnného fondu v Karlovarském kraji je 
k 31.12.2018 158 822 sv.  

 Automatizace neprof. knihoven: plně automatizovaných neprof. knihoven v rámci 
regionálních AKS je 59 a 4 další mají samostatný lokální AKS; automatizací dochází k 
zlepšení kvality poskytovaných služeb uživatelům knihoven a k racionalizaci využití 
výměnného knihovního fondu a tím vložených finančních prostředků. Všechny knihovny mají 
přes regionální knihovnické automatizované systémy, které spravují KK a PK přístupné 
katalogy knihovních fondů. 

 Zlepšování úrovně služeb poskytovaných knihovnami: odstraňování rozdílů v možnostech 
poskytování informací mezi profesionálními2 a neprof. knihovnami; vzdělávání knihovníků 

                                                 
1
 Neprofesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním 

úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně. 
2
 Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním 

úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně. 
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v kurzech pořádaných KK, zprostředkováním aktuálních odborných informací a vzájemným 
předáváním si zkušeností v rámci kraje 

 
Knihovní fond neprofesionálních knihoven Karlovarského kraje  
 

 
částka na KF 
z rozpočtu RF 

počet sv. 

koupených 
z rozpočtu 

RF 

částka na KF od 
obcí 

Počet sv. 

zakoupených 
z prostředků 

obcí 

počet 
přispívajících 
obcí 

stav VF k 31.12. 

období 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

KV 355 000 355 732 1 798 1 787 374 970 386 370 1 925 1 833 33 39 103 063 103 374 

CH 180 000 292 203 1 209 1 595 89 200 93 700 373 394 22 23 30 916 30 087 

SO 315 507 363 609 1 512 1 762 198 600 192 900 1 265 1017 17 17 23 602 25 361 

celkem 850 507 1 011 544 4 519 5 144 662 770 672 970 3 563 3 244 72 79 157 581 158 822 

          

 

  Pozn.:  
            KF pořízený za prostředky obcí v okrese Sokolov a ve Velké Hleďsebi (okr. Cheb) necirkuluje, tzn. 

není součástí výměnného fondu 

   

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY - ODDĚLENÍ SLUŽEB KNIHOVNÁM  
Za služby odpovídá Eva Kaňovská, další metodik Marcela Dostálová 
 
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 
 
Organizační a provozní činnosti 

 Smlouvy se zřizovateli neprof. knihoven o poskytování příspěvku na nákup knihovního 
fondu v roce 2018 (příprava, popř. jednání o navýšení příspěvku, uzavření) 

 Smlouva o poskytování regionálních služeb - aktualizace smlouvy z roku 2007, 
poskytnutí informací, uzavřena se všemi zřizovateli knihoven v okrese KV na dobu 
neurčitou od roku 2019 

 Vyúčtování poskytnutých příspěvků zřizovatelům za rok 2017 
 Vyúčtování dotace na výkon RF v roce 2017 a příprava rozpočtu na rok 2019, zpracování 

výkazu RF za rok 2017 
 
Metodické návštěvy, konzultace a metodická pomoc  
Metodická pomoc poskytována na základě uzavřených smluv a dalších požadavků a aktuálních 
potřeb knihovnic, OÚ, OSK  
 

 Metodické návštěvy neprof. knihoven 6x  ročně v každé knihovně (rozvoz nových knih, 
cirkulace a aktualizace KF).  
S přítomnými knihovnicemi byly konzultovány aktuální problémy knihoven: stavění a 
složení KF, revize KF, návštěvnost, využívání internetu, vedení evidence a statistiky, 
ochrana osobních údajů čtenářů, vyplňování nových přihlášek (GDPR), požadavky na 
výpůjčky, používání webového katalogu, poskytování elektronických služeb knihoven a 
jejich evidence, práce s AKS, zapojení do celostátních knihovnických akcí, akce v 
knihovnách, vzdělávání atd.  
O metodických návštěvách je veden záznam v každé knihovně. 
 

 Metodické návštěvy u zřizovatelů knihoven – 2x ročně (smlouvy na rok 2019 
(listopad/prosinec) a vyúčtování příspěvku 2017 (únor), další podle potřeb při řešení 
aktuálních problémů (provoz knihoven, práce knihovnice, automatizace knihoven, RAKS 
Clavius REKS, revize KF, technika v knihovně a veřejný internet, vyúčtování příspěvku na 
nákup knih, smlouvy o poskytování příspěvku, smlouvy o poskytování regionálních 
služeb, smluvní doložka k VP smlouvě 2018 v souvislosti s ochranou osobních údajů 
GDPR; webové stránky obcí a knihoven, používání webových katalogů, VISK 3 – využití 
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poskytované dotace, roční výkazy o činnosti knihovny; evidence na MK (změny - Štědrá, 
Nové Hamry) 
 

 Metodické návštěvy prof. knihoven - uskutečňovány podle potřeb, konzultovány aktuální 
problémy: VISK 3, výkazy, statistiky, provoz knihoven, možnosti vzdělávání, revize KF, 
složení KF, porady, realizace akcí pro veřejnost. 
 

 Celkem uskutečněno 217 metodických návštěv (= konzultací s knihovníky nebo 
pracovníky OÚ při návštěvách obcí).   
 

 Konzultace k odborným knihovnickým činnostem - poskytnuto 104 konzultací 
(=časové trvání nad 0,5 hod.). 
 

 Metodické materiály - zpracováno 13 metodických materiálů 
o pro neprof. knihovny: Aktuální info a rady pro neprof. knihovníky 8/2018,  

Aktuální informace dobrovolným knihovníkům na 2019, Ochrana osobních údajů 
čtenářů v knihovnách; materiály na statistiku (Statistický deník 2019-2020, listy 
Registrovaní uživatelé knihoven, Uživatelé veřejného internetu, statistická hlášení, 
činnost knihovny za rok 2017 v číslech) 

o pro zřizovatele: Aktuální informace pro zřizovatele na 2019, Zpráva o metodické  
návštěvě knihovny (MM), informace v elektronické podobě: VISK 3 2018, 
automatizace knihoven s RAKS Clavius REKS, Statistický výkaz a potřebné údaje, 
Smlouvy o nákupu a zpracování KF, Smlouva o poskytování regionálních služeb, 
ochrana osobních údajů čtenářů – GDPR, revize KF, registrace knihovny na MK, 
Slavnostní setkání knihovníků 

o pomoc při zpracování grantových programů pro knihovny v okrese - VISK 3 –  
zaslání aktuálních informací a podkladů k žádosti o dotaci v roce 2019 a vyúčtování 
dotace v roce 2018 

o VISK 3 2019 – přímá pomoc s přípravou žádosti  - automatizace knihovny,  
modernizace techniky v knihovně (Boží Dar, Božičany)  

 
Statistika knihovnických činností 
Metodická pomoc knihovnám v okrese K. Vary při zpracování statistických výkazů o knihovně 

KULT 12-01 2017, zpracování podkladů do elektronického formuláře NIPOS 

 Metodická pomoc byla v okrese poskytnuta 11 prof. knihovnám podle potřeb, zaslané 
roční výkazy byly zkontrolovány a opraveny. 40 neprof. knihovnám byly roční výkazy 
zpracovány v OSK na základě zasílaných statistických hlášení, údajů ze statistických 
deníků a informací získaných při metodických návštěvách a při konzultacích se 
zřizovatelem. Všechny výkazy byly vloženy do elektronického formuláře NIPOS v únoru 
2018. 

 Evidence statistických údajů neprofesionálních knihoven    
prováděna měsíčně na základě zasílaných hlášení knihovnic z 39 knihoven (statistické 
údaje jsou evidovány pro potřeby zpracování pololetních statistik a výkazů), správnost 
vedení statistiky a poskytovaných údajů kontrolována v denících při metodických 
návštěvách knihoven 

 Pololetní statistiky knihovnických činností v knihovnách okresu K. Vary zpracovány 2x 
ročně na základě získaných podkladů z 50 knihoven, obsahují srovnání s předešlým 
rokem (nesrovnalosti v údajích aktuálně konzultovány s příslušnými knihovnicemi) 
 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 
Vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, workshopy. Nabídka, zjišťování zájmu, poskytování 
informací (zkvalitňování profesních znalostí a dovedností). 
 

 34 akcí celkem, využilo 32 knihoven, 478 účastníků  
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 VISK 2 a další vzdělávání ve VZC - 24 akcí, 276 účastníků (z toho VISK: 18 akcí, 186 
účastníků) 

 RF KK KV – 8 akcí, 168 účastníků: 
o Knihovníci sobě – 26 úč. 
o GDPR – ochrana osobních údajů (Judr. Janečková) - 46 účastníků 
o Služby knihoven a AZ (V. Richter) - 23 účastníků 
o Akviziční portál (M. Lipert) -  10 účastníků 
o Sociální inovace v knihovnách (R. Novotný) – 17 účastníků 
o Řemeslo vypravěčů - pohádky (M. Hak) - 11 účastníků 
o Knihovny.cz (I. Zadražilová) – 17 účastníků 
o Současná česká poezie (A. Borzič) – 18 účastníků 
o S finanční podporou Regionálního SKIP karlovarského regionu – 2 akce 
o Prezentační a komunikační dovednosti (I. Zadražilová) - 14 účastníků 
o Vzdělávání seniorů v knihovnách (I. Zadražilová) - 20 účastníků 

 Porady s pověřenými knihovnami v KK KV 
o uskutečnily se 4 v KK KV (22/3, 22/6, 24/9, 21/11) 

 Porady s vedoucími profesionálních knihoven v KK KV 
o uskutečnily se 2 v KK KV (29/6, 7/12) 
 

 Slavnostní setkání knihovníků KV kraje s vyhodnocením 3 nejlepších neprof. 
knihovníků a 1 nejlepší prof. knihovny uskutečnilo se 3/10 2018 v KK KV pod 
záštitou hejtmanky Karlovarského kraje. 
Ocenění: 
Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje pro rok 2018 
  Knihovnice   Obec/město  
  Paní Hana Bugyiková  Valy  
  Paní Eva Jiráková  Dolní Nivy  
  Paní Jana Skleničková  Chyše  
 
Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2018  
1. místo Městská knihovna Březová, vedoucí Bc. Michaela Chrástková Knířová 
2. místo Městská knihovna Hranice, vedoucí Blanka Švihlová  
3. místo Městská knihovna Nová Role, vedoucí BBus(Hons) Marcela Toužimská  
 

 individuální proškolování neprof. knihovníků 
o noví knihovníci: Smolné Pece, Pernink, Božičany   
o proškolování knihovníků v práci s RAKS REKS při změně knihovníka: Smolné Pece,  

Pernink; při automatizaci knihovny (Clavius REKS) : Bražec 
 
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 

 Rozpočet na nákup výměnného knihovního fondu pro neprof. knihovny na základě 
příspěvků obcí a dotace na RF na rok 2018: obce 386 370 Kč, RF 355 730 Kč (celkem 
742 100 Kč) 

 Příprava a distribuce výměnných souborů KF do neprof. knihoven  
o soubory knih byly distribuovány do každé knihovny 6x ročně  
o v roce 2018 bylo rozvezeno 232 souborů se 12 674 svazky 

 Svozy staršího KF  
o knihy byly sváženy při metodických návštěvách a při revizích KF. Přivezený KF byl  

v KK KV profilován, knihy určené k další cirkulaci opravovány fyzicky (kódování, 
přebalování, značení na hřbetu knih – 864 knih) a v databázi RAKS (oprava a 
doplňování záznamů podle katalogizačních pravidel – 479 knih, pouze kontrola 
záznamu bez opravy u 680 knih)  

o v roce 2018 bylo svezeno 141 souborů s 10 705 svazky. 
o výměnný fond určený k cirkulaci čítal ke konci roku 2018 celkem 103 374 KJ. 
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 Vyřazování poškozených, duplicitních a zastaralých KJ z důvodu aktualizace a profilace 
KF; zpracování seznamů vyřazených KJ a následně nabídka KJ podle Knihovního zákona 
jiným knihovnám 
o poškozené knihy, multiplikáty, zastaralá naučná literatura byly průběžně  

vyřazovány, odepisovány v RAKS Clavius a vytvářeny seznamy odepsaných knih.  
o v roce 2018 bylo vyřazeno 1 877 svazků 

 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

 Revize KF v neprof. knihovnách prováděny na základě plánu revizí, probíhá aktualizace 
KF, následuje zpracování revizních protokolů, dohledávání ztrát po revizi  
o v roce 2018 se uskutečnilo 8 revizí (Andělská Hora, Hájek, Kyselka, Otročín,  

Pernink, Pšov + Jakubov, Merklín – přesunuty z 2017 z techn. důvodů), bylo 
odrevidováno 26 687 svazků.  

 Aktualizace KF byla prováděna při každé návštěvě knihovny (rozvozy a svozy)  
o vyřízené požadavky na knihy: na základě zadaných požadavků knihovníků bylo  

dohledáno a půjčeno 1 083 knih z VF, realizováno 10 MVS z KK KV 
 
Nákup a zpracování KF pořízených z prostředků provozovatele a jejich distribuce  

 Veřejnoprávní smlouvy o nákupu a zpracování KF byly připraveny pro 33 obcí 
(nákup a zpracování knih, materiál, update systému, servis - v případě automatizace 
knihovny v rámci RAKS) – projednána výše příspěvku (37 neprof. knihoven) a rozvezeny 
v listopadu a prosinci 2018, osobně předány a konzultovány se zřizovateli. Obce 
Božičany, Děpoltovice, Mezirolí mají smlouvu o nákupu KF s knihovnou v Nové Roli.  

 V roce 2018 bylo z příspěvků obcí nakoupeno do výměnného fondu 1 833 KJ v 
hodnotě 386 370 Kč. Z rozpočtu na regionální funkce bylo nakoupeno 1.787 KJ 
v hodnotě 355 730 Kč. Celkem v roce 2018 přibylo do výměnného fondu 
neprofesionálních knihoven okresu K. Vary 3 620 KJ (včetně 82 darů) v hodnotě 
742 100 Kč. 

 Vyúčtování příspěvku na nákup knih neprof. knihoven za rok 2018 
o finanční příspěvky na nákup a zpracování KF byly vyčerpány do konce roku 2018, 

nakoupené a zpracované knihy rozděleny obcím podle vypracovaného rozpočtu, 
příspěvky obcím vyúčtovány, vyúčtování postupně osobně předáno zřizovatelům 
během února 2019. 

 
Servis pro výpočetní techniku knihoven malých obcí   

 Metodická pomoc při zavádění informačních technologií   
o prof. knihovnám a zřizovatelům neprof. knihoven byly poskytnuty potřebné 

informace o možnostech získání dotace z VISK 3 na rok 2019 a o vyúčtování získané 
dotace z VISK 3 2018 (Bochov, Bečov nad Teplou, Bražec, MK KV, Mírová, Teplá)  

o zřizovatelům neprof. knihoven byly poskytnuty informace o možnostech 
automatizace knihovny v rámci RAKS Clavius REKS   

 Zajištění servisu a zabezpečení funkčnosti RAKS Clavius REKS pro neprof. knihovny 
v okrese (zpracování dokumentů, cirkulace knih, půjčování dokumentů, revize KF)  
o během roku aktuálně řešeny problémy z důvodu zajištění kvalitních podmínek pro 

práci v OSK a v automatizovaných knihovnách s firmou LANius Tábor  
o pro knihovny zapojené do systému, řešeno v OSK: vytváření nových a odepisování 

prázdných evidenčních listů na časopisy, nastavení ročních poplatků, anonymizace 
čtenářů, odepisování časopisů (opravy chyb); oprava registrace čtenářů, oprava 
vložených dokumentů, opravy v evidenci čtenářů  

 Pro OSK, projednáno, řešeno (LANius Tábor):  
o update 2018 a 2019; nastavení revizí KF; duplicity v odpisech – opravy; roční 

registrace nových čtenářů - nastavení, 4. upomínky čtenářů – výstupy, revize KF – 
hlášení o neznámých dokumentech, půjčování novinek v Děpoltovicích, ochrana 
osobních údajů v AKS, anonymizace čtenářů, GDPR - smlouvy mezi partnery (KK KV, 
LANius, MěK Ostrov), přístup na server KK KV (IL), vyhledávání v katalogu (https), 
školení Tritius, aktualizace RAKS, automatizace knihovny v Bražci 
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 Metodická pomoc knihovnicím při práci s RAKS v knihovnách s automatizovaným 
provozem 
o řešeny problémy spojené s půjčováním, vyhledáváním v katalogu – rady poskytovány 

během roku podle potřeb 
o obecní knihy (dary, vlastní nákupy) knihoven zapojených do RAKS jsou vkládány (i 

odepisovány) do centrální databáze OSK, kontrolovány a opravovány v KK KV. 
Celkem je v KF obcí evidováno 3 074 knih (Andělská Hora, Abertamy, Bečov, Horní 
Blatná, Chyše, Merklín, Mírová, Otovice, Otročín, Pernink, Sadov, Štědrá, Velichov, 
Vysoká Pec), knihy necirkulují. Vložení a opravy záznamů v KK KV 2018 – 23 knih.  

o s RAKS Clavius REKS pracuje OSK KK od roku 2008. Regionální systém umožnil 
zprovoznit všem neprof. knihovnám webové katalogy (40) a katalog celého 
výměnného fondu, provést automatizaci knihoven. Výpůjční protokol Clavius 
REKS funguje v 20 knihovnách (Abertamy, Andělská Hora, Bečov, Bražec, 
Březová, Horní Blatná, Chyše, Kyselka, Merklín, Mírová, Otovice, Otročín, Pernink, 
Potůčky, Sadov, Smolné Pece, Stráž nad Ohří, Štědrá, Velichov, Vysoká Pec (+ Hájek 
– licence zakoupena, zatím nevyužito); lokální AKS Clavius mají 3 knihovny 
(Božičany, Děpoltovice, Mezirolí).  

 
Další činnosti 

 Poskytování aktuálních informací zřizovatelům a knihovníkům na webových 
stránkách KK KV, část Pro knihovny a na Extranetu; příprava materiálů a jejich 
aktualizace (adresáře, metodické materiály, statistické přehledy o činnosti knihoven, 
informace…)  

 Webové stránky malých knihoven – poskytování informací o možnostech šablon pro 
tvorbu webových stránek zřizovatelům a knihovníkům 
vlastní webové stránky má 5 knihoven (Mezirolí, Stráž, Bečov, Kyselka, Vysoká 
Pec), většinou se nacházejí informace o knihovně na stránkách obce (zřizovatelé jsou 
stále upozorňováni na důležitost informací o knihovně na internetu) 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA CHEB – REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ  
Za služby odpovídá Zuzana Doležalová. 
V roce 2018 zajišťovali výkon regionálních funkcí v PK Cheb 2 pracovníci na plný úvazek. Dotace 
na RF byla vyčerpána v plné výši. 
  
Region Cheb má 33 knihoven, z toho 1 městskou, pověřenou regionální funkcí a současně plnící 
funkci střediskové knihovny, kterou je Městská knihovna v Chebu. 
Počet profesionálních knihoven v chebském regionu je 9, neprofesionálních knihoven s 
neprofesionálními pracovníky je 23. Obecní knihovna v Dolním Žandově disponuje 1 pobočkou 
v Podlesí, které jsou poskytovány stejné služby v rámci RF, jako ostatním neprofesionálním 
knihovnám v regionu. Se zřizovateli obsluhovaných knihoven byly uzavřeny v roce 2018 nové 
smlouvy o poskytování regionálních služeb na dobu neurčitou. 
 

Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory 
 Uskutečněno 139 metodických návštěv, z toho 114 v neprofesionálních 

knihovnách a 25 v knihovnách profesionálních. Metodických konzultací provedeno 
celkem 104. Byly prováděny aktuálně dle potřeby – osobně, telefonicky, el. poštou, 
minimálně 2 x za každé čtvrtletí (vytřiďování fondu, vedení statistiky, práce s AKS, 
vkládání na webové stránky, spolupráce se zřizovatelem atd.). 
 

 V roce 2018 se podařilo po domluvě se zřizovatelem otevřít novou neprofesionální 
knihovnu v Krásné u Aše. Pro knihovnu byl vybrán a připraven knihovní fond a 
vyrobeny pomůcky určené pro orientaci v knihovně (abecední rozřaďovače, popisky, 
informační tabule apod.) 
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 Spolupráce se zřizovateli – úklid v knihovnách, výmalba, rychlejší a stabilnější 
připojení k internetu, vyúčtování příspěvku na nákup knih, smlouvy o poskytování 
příspěvku, VISK 3. 

 Vypracované materiály: veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních 
fondů pořízených z prostředků obce, smlouva na poskytování regionálních služeb 

 
Každá knihovna má rovněž formulář metodických návštěv knihoven, do kterého byla 
zaznamenána činnost regionálních pracovníků při metodických návštěvách. 
 
Statistika knihovnických činností 

 Statistika knihovních činností byla průběžně evidována a kontrolována, zpracovávána za 
celý region včetně poradenské činnosti. U automatizovaných knihoven byla statistika 
vedena regionálním AKS. To umožnilo snazší kontrolu a průběžnou spolupráci s obecními 
knihovnami. U neautomatizované knihovny v Podlesí byl veden tištěný statistický deník, 
který byl knihovnami předkládán PK na konci roku ke konečné statistice. 

 V rámci celostátní statistiky se získaná data z jednotlivých knihoven vkládají do 
elektronických formulářů NIPOS. Dále se data zpracovávají v programu Statistika Hradec 
Králové, který porovnává vložená data se standardy VKIS. 

 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

 Pověřená knihovna nabízela další možnosti vzdělávání knihovníků. Pravidelné 
rozesílání nabídek školení a přednášek nejen v pověřené a krajské knihovně, ale i 
v rámci celorepublikových akcí. 

 V roce 2018 pracovnice regionálního odd. proškolovala nové knihovnice v Obecní 
knihovně v Krásné a v Městské knihovně ve Skalné 

 V roce 2018 se konaly 2 porady profesionálních knihoven v regionu Cheb (26.6. a 
10.12.) Porad se zúčastnilo celkem 18 knihovnic.  
 

Tvorba VF, jejich cirkulace a distribuce 

 Fond regionálního oddělení obsahuje celkem 30 087 knihovních jednotek. Na 
nákup knih disponovalo RO v Chebu částkou 292 711 Kč a bylo nakoupeno 1 595 
svazků knih. Vytvořeno a rozvezeno bylo celkem 169 souborů, které obsahovaly 
3 344 svazků. Při nákupu nových knih platilo v rámci úspor hledisko co nejvyššího 
rabatu. Byla nutná i častější cirkulace novinek. Z úsporných důvodů si některé obce 
zajistily odvoz souborů nových knih samy. Jeden soubor obsahoval zhruba 20 svazků z 
fondu PK a soubory z knih nakoupených z příspěvků obcí. 

 Průběžně byly vyřazovány poškozené, duplicitní a zastaralé svazky. V roce 2018 bylo 
odepsáno 3 015 svazků. 

 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů  

 Provedeno celkem 5 revizí (Dolní Žandov, Nebanice, Lipová, Ovesné Kladruby, Zádub) – 
odrevidováno bylo celkem 7 190 svazků. O všech revizích byly řádně vedeny a 
zpracovány protokoly, jejich kopie byly předány Obecním úřadům i knihovníkům. V 
jednotlivých knihovnách byl vytříděn a aktualizován fond a uklizeny prostory knihoven. 
V roce 2018 bylo provedeno 8 superrevizí. 

 V rámci specializovaných požadavků byla obecním knihovnám zajišťována meziknihovní 
výpůjční služba, celkem bylo v rámci MVS  profesionálním knihovnám poskytnuto 
273 svazků knih  a neprofesionálním knihovnám celkem 238 svazků. 

 

Nákup a zpracování KF pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich 
distribuce 

 Na nákup knižního fondu přispělo 22 obcí z celkových 24. Zde se jednalo o částku 
93 700 Kč, za kterou regionální oddělení nakoupilo 394 svazků knih. Obec Velká 
Hleďsebe si nakoupila knihy samostatně, fond necirkuluje (40 000 Kč). Soubory rozváží 
pracovnice reg. odd. vlastním autem. Náklady na cestovné činily 17 587 Kč. 
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Servis pro výpočetní techniku knihoven malých obcí  - vývoj AKS 
 Pro výkon RF v okrese Cheb je používán AKS Kp-win. Dotaci na jeho pořízení byla 

získána prostřednictvím projektů podaných do dotačního řízení MK ČR VISK 3. 30 % 
spoluúčast byla hrazena z dotace na RF. 

 Průběžně byly řešeny problémy s přechodem na novější verzi programu - Verbis. Byl 
vytvořen univerzální kód pro půjčování knih a časopisů, které nejsou součástí knižního 
fondu. 

 V AKS Kp-win jsou zpracována a uložena všechna data výměnného fondu, vytvořena 
kvalitní regionální databáze záznamů všech knihovních jednotek. AKS byl používán při 
přípravě souborů knih pro neprofesionální knihovny okresu a při uskutečňování revizí 
knihovního fondu. 

 Souborný regionální katalog informuje o skladbě celého VF, který je určen k cirkulaci po 
malých knihovnách. Prostřednictvím regionálního systému mohou zřizovatelé 
automatizovat výpůjční proces knihovny rychle, snadno a levně. Zatím této možnosti 
využilo 22 obcí. Knihovna ve Velké Hleďsebi má lokální systém Clavius. Knihovníci 
pracující s AKS Kp-win – Verbis, jsou proškolováni a aktuálně informováni o novinkách. 

 Regionální systém funguje přes webové rozhraní, městská knihovna je poskytovatelem 
služeb v této oblasti i správcem dat zúčastněných knihoven. 

 Se zřizovateli knihoven byly projednávány možnosti automatizace knihoven s důrazem 
na to, že práce s AKS dává knihovníkovi více prostoru pro poskytování dalších 
informačních služeb uživatelům knihovny; zřizovatelé knihoven jsou každoročně 
informováni o možnostech dotačního řízení VISK 3. 

 

Další činnosti 

 Pracovnice reg. odd. se pravidelně zúčastňují krajských porad v Karlových Varech a 
vzdělávacích akcí v KK v Karlových Varech. 

 Zřizovatelům neprof. knihoven byly odeslány nové smlouvy na nákup a zpracování 
knihovního fondu spolu s motivačním dopisem a žádostí o navýšení příspěvků dle 
metodického pokynu MK. 

 Byl zpracován návrh rozpočtu a plán na rok 2019. 
 Distribuce plakátů BMČ a Týdne knihoven a dalších materiálů. 
 Průběžně je kontrolována aktualizace webových stránek jednotlivých knihoven 
 V roce 2018 se konalo setkání knihovníků a vyhlašování nej. knihovníka a knihovny v 

karlovarském kraji. Setkání se uskutečnilo v Krajské knihovně Karlovy Vary. Pracovnice 
PK byly v porotě a spolupracovali na organizaci. 

 Na regionálním odd. v Chebu byla umožněna odborná praxe studentovi knihovnické 
školy. 

 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV – ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB 
Za služby odpovídá Jitka Gruberová. 
V roce 2018 zajišťovali výkon regionálních funkcí v PK Sokolov 2 pracovnice na plný úvazek. 
Dotace na výkon RF byla vyčerpána v plné výši.   
 
Sokolovský okres má 33 knihoven, z toho 1 městskou, pověřenou regionální funkcí a současně 
plnící funkci střediskové knihovny, kterou je Městská knihovna Sokolov. 
Počet profesionálních knihoven v sokolovském okrese je 12, neprofesionálních knihoven s 
neprofesionálními pracovníky je 21.  
Se všemi knihovnami je uzavřena smlouva o poskytování regionálních služeb na dobu neurčitou. 
 
Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory 

 realizováno 85 metodických návštěv v neprofesionálních knihovnách a další 
poradenská a konzultační činnost probíhala telefonicky nebo e-maily podle potřeby 
jednotlivých knihoven. Celkově se jednalo o 71 konzultací za rok 2018.  



 10 

Knihovny a jejich zřizovatelé jsou rovněž informováni o grantech a dotacích  
pro knihovny (VISK 3, Česká knihovna apod.). 

 
Statistika knihovnických činností 

 Statistiku knihovnických činností si zajišťovala každá knihovna sama, PK poskytovala 
praktickou i metodickou pomoc při vyplňování statistických výkazů a rovněž zajišťovala 
sběr, kontrolu a zpracování statistických dat do sumáře koncem roku. K tomuto účelu 
byl použit program NIPOS a program StatExcel Hradec Králové. 

 
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

 V roce 2018 se konaly 2 porady městských knihoven, účast 29 osob.  

 Knihovníci byli informováni prostřednictvím PK o školeních a kurzech pořádaných KK.  
 
Tvorba VF, jejich cirkulace a distribuce 

 Rozpočet na nákup knih VF byl v roce 2018 celkem 363 609 Kč, nakoupeno  
1 762 svazků.  Za rok 2018 bylo rozvezeno 80 souborů o 3 748 svazcích. 

 Pro neprofesionální knihovny zajišťovala PK nákup VF, který cirkuluje po knihovnách, což 
přináší finanční úsporu. Knihy byly po všech knihovnách (kromě knihovny na Rovné, kde 
probíhá rekonstrukce) rozvezeny v tomto roce 4x.  
 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů  
 PK provádí revizi KF v neprofesionálních knihovnách podle zákona, v roce 2018 

provedeny 4 revize v knihovnách v Dolních Nivách, Jindřichovicích, Kaceřově a Přebuzi. 
Zároveň s revizí dochází k aktualizaci KF. 

 V roce 2018 bylo odrevidováno celkem 9 844 knihovních jednotek. 
 
Nákup a zpracování KF pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich 
distribuce 

 Z prostředků provozovatele (obce) nakupovala a zpracovávala PK KF pro 17 
neprofesionálních knihoven a 4x v roce 2018 je rozvezla. Jedná se o knihovny 
v Bukovanech, Citicích, Dasnicích, Dolních Nivách, Dolním Rychnově, Jindřichovicích, 
Josefově, Krajkové, Krásně, Libavském Údolí, Nové Vsi, Stříbrné, Svatavě, Šabině, 
Šindelové, Vintířově a Vřesové. Pro tyto knihovny bylo nakoupeno 1 017 svazků za        
213 000 Kč včetně zpracování. Soubory rozváží pracovnice reg. odd. vlastním autem. 
Náklady na cestovné činily 15 409 Kč.  

 
Servis pro výpočetní techniku knihoven malých obcí  - vývoj AKS 

 PK v Sokolově zajišťuje servis pro výpočetní techniku (automatizovaný regionální systém 
Clavius Reks) v malých obcích.  

 V současné době je plně automatizováno 17 neprofesionálních knihoven. 
 
Další činnosti 

 Pracovnice reg. odd. se pravidelně zúčastňují krajských porad v Karlových Varech. 
 Pracovnice reg. odd. se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí v KK v Karlových Varech. 
 Se zřizovateli neprofesionálních knihoven jsou nově od roku 2018 uzavírány 

veřejnoprávní smlouvy s platností jednoho roku.  

 Distribuce propagačních a vzdělávacích materiálů (plakáty BMČ a Týden knihoven a 
další). 

 V roce 2018 se konalo setkání knihovníků a vyhlašování nej. knihovníka a knihovny 
v karlovarském kraji. Setkání se uskutečnilo v Krajské knihovně Karlovy Vary. Pracovnice 
PK byly v porotě a spolupracovali na organizaci. 
 

 
Na základě podkladů metodiků KK (Eva Kaňovská) a PK (Cheb Zuzana Doležalová, Sokolov Jitka 
Gruberová) zpracovala Jitka Svobodová. 
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Přílohy: 
1) seznam obsluhovaných knihoven 
2) statistický výkaz výkonu RF v Karlovarském kraji v roce 2018 
 
 
 
 
 
Příloha 1: Seznam obsluhovaných knihoven  
 
K r a j s k á  k n i h o v n a  K a r l o v y  V a r y  
P r o f e s i o n á l n í  k n i h o v n y  11 
Bochov, Dalovice, Jáchymov, Hroznětín, Karlovy Vary, Nová Role, Nejdek, Ostrov, Teplá,  
Toužim, Žlutice 

 
N e p r o f e s i o n á l n í  k n i h o v n y  42 

Abertamy, Albeřice, Andělská, Hora, Bečov, Boží Dar, Božičany, Bražec, Brť, Březová, 
Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Chyše, Jakubov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Merklín, 
Mezirolí, Mírová, Nové Hamry, Novosedly, Otovice, Otročín, Pernink, Pila, Potůčky, Pšov, 
Sadov, Šemnice, Sedlečko, Smolné Pece, Stanovice, Stráž, Stružná, Štědrá, Útvina, Valeč, 
Velichov, Verušičky, Vojkovice, Vysoká Pec 
 

P o v ě ř e n á  k n i h o v n a  C h e b  
P r o f e s i o n á l n í  k n i h o v n y  9 
Aš, Františkovy Lázně, Hazlov, Hranice, Lázně Kynžvart, Luby, Mariánské Lázně, Plesná, 
pobočka Lomnička, Skalná 
N e p r o f e s i o n á l n í  k n i h o v n y  23 
Dolní Žandov, Drmoul, Křižovatka,  Libá, Lipová,  Milhostov,  Milíkov,  Mnichov,  Nebanice, Nový 
Kostel, Odrava,  Ovesné Kladruby,  Podlesí,  Stará Voda,  Trstěnice,  Třebeň,   
Tři Sekery,  Tuřany,  Valy, Velká Hleďsebe,  Vlkovice,  Vojtanov, Zádub 
 
P o v ě ř e n á  k n i h o v n a  S o k o l o v  
P r o f e s i o n á l n í  k n i h o v n y  1 1  
Březová, Habartov, Horní Slavkov, Chodov, Kraslice, Rotava, Nové Sedlo, Loket, Kynšperk nad 
Ohří, Královské Poříčí, Lomnice 
N e p r o f e s i o n á l n í  k n i h o v n y  2 1  
Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Jindřichovice, Josefov, Krajková,  
Kaceřov, Krásno, Libavské Údolí, Nová Ves, Oloví, Přebuz, Rovná,  Stříbrná, Svatava,  
Šabina, Šindelová, Vintířov, Vřesová  
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Příloha 2: Statistický výkaz výkonu RF v Karlovarském kraji v roce 2018 
 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2018 

1 Kraj Karlovarský PK Cheb KK KV 
PK 
Sokolov 

Celkem 
kraj 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     1   1 2 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,00 3,45 2,00 7,45 

4 Počet obsluhovaných knihoven 33 118 32   

5 Poradenská a konzultační činnost         

6   počet obsloužených knihoven 32 53 32 117 

7   počet poskytnutých konzultací 104 104 71 279 

8   počet metodických návštěv 139 217 85 441 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01       0 

10   počet obsloužených knihoven 32 51 31 114 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 32 52 32 116 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře       0 

13   počet obsloužených knihoven 2 32 12 46 

14   počet všech vzdělávacích akcí 2 34 0 36 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 2 8 0 10 

16   počet všech účastníků 2 478 0 480 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 2 168 0 170 

18   počet všech vyučovacích hodin 8 149 0 157 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 8 35 0 43 

20 Porady       0 

21   počet obsloužených knihoven 9 13 11 33 

22   počet akcí 2 6 2 10 

23   počet účastníků 18 47 29 94 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF       0 

25   počet obsloužených knihoven 5 40 4 49 

26   z toho počet revidovaných knihoven 5 8 4 17 

27   počet revidovaných knihovních jednotek  7 190 26 687 9 844 43 721 

28 
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do 
vlastních KF       0 

29   počet obsloužených knihoven 23 39 17 79 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 394 1 833 1 017 3 244 

31 
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  
vlastních KF       0 

32   počet obsloužených knihoven 23 39 20 82 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 394 1 833 1 229 3 456 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)       0 

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2018 30 087 103 374 25 361 158 822 

36   roční přírůstek VF 1 989 3 620 1 762 7 371 

37   roční úbytek výměnného fondu 3 015 1 877 3 4 895 

38 
     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální 
funkce 1 595 1 787 1 762 5 144 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 394 1 833   2 227 

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů       0 

41 Cirkulace VF       0 

42   počet obsloužených knihoven 23 39 20 82 

43   počet expedovaných souborů 169 232 80 481 
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44   počet svazků v souborech 3 344 12 674 3 748 19 766 

45 Servis automatizovaného knihovního systému       

 
46 

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje 
podporu automatizovaného systému 22 40 20 82 

47   počet akcí, zásahů 12 40 1 53 

48 Doprava v rámci výkonu RF       0 

49   počet obsloužených knihoven 32 55 31 118 

50   počet ujetých km 1 712 3 987 1 918 7 617 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 
Rok 2018 

  (pouze z finančních prostředků kraje) 

51 Kraj Karlovarský   

52 Název knihovny PK Cheb KK KV 
PK 
Sokolov 

Celkem 
kraj 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 307 567 374 602 368 891 1 051 060 

54  z toho : nákup knihovního fondu 292 203 355 732 363 609 1 011 544 

55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)   25 000   25 000 

56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)      

57 Cestovné (číslo účtu 512) 17 587 8 136 15 409 41 132 

58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 47 724 42 142 6 136 96 002 

59  z toho : doprava       
 60  z toho : servis AKS 8 985 7 680 3 216 19 881 

61  z toho : nákup licence na el. zdroje 13 437 5 012   18 449 

62  z toho : nákup knihovnických služeb       0 

63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 526 000 1 158 980 627 000 2 311 980 

64  z toho : platy zaměstnanců 526 000 1 158 980 627 000 2 311 980 

65  z toho : ostatní osobní náklady       
 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 175 951 394 050 213 180 783 181 

67 
Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 
528) 10 520 47 090 24 240 81 850 

68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 1 052     1 052 

69 
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 
63, 66 - 68) 43 599   5 144 48 743 

70 
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 
69)     1 260 000 1 260 000 

71 Investiční náklady       
 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 1 130 000 2 050 000 1 260 000 4 440 000 

73         
 74 Přidělená dotace (krajská)  1 130 000 2 050 000 1 260 000 4 440 000 

75 Vráceno       

76           

77           

78           

79           

  
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 
(vlastní  

PK Cheb KK KV 
PK 
Sokolov 

Celkem 
kraj 80 

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské 
dary) 

81 Náklady za rok         

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)         

83 z toho: na nákup knihovního fondu          

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)         
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85  z toho : platy zaměstnanců         

86  z toho: ostatní osobní náklady         

87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)         

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)         

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)         

90 Investiční náklady         

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)         

            

92 
Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho 
zpracování

*
          

93 
Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z 
prostř.obcí)     192 900 192 900 

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)      20 100 20 100 

            

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 

        95 (mimo prostředky určené na RF)**  

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2018         

96 
Z krajských grantových programů určených nejen 
knihovnám     20 000 20 000 

97 
Z krajských grantových programů určených výhradně 
knihovnám         

            

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***         

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  22 33   55 

100 
Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce 
celkem)  93 700 386 370   480 070 

  
     

  

 *
Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě 

obce  
    

  
přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 
28 a ř. 31)  

      
       **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských 

   
  

grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program 
RF: 

      v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala 

   v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala 
    a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF.  

   
       ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce 

     i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39)  

     


