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OBECNĚ 

Kulturní průmysl zasáhla pandemie 

Podobnou situaci kulturní scéna v celé Evropě s výjimkou válečných období nikdy nezažila. Podle 

analýzy Ernst & Young, kterou si objednala Groupement Européen des Sociétés d´Auteurs et Com-

positeurs (GESAC), obdoba české OSA, přišel kulturní a kreativní průmysl v Evropské unii kvůli 

covidu-19 v roce 2020 téměř o 200 miliard eur. 

Kulturní průmysl zasáhla pandemie více než odvětví cestovního ruchu a jen nepatrně méně než le-

teckou dopravu, které se hlásí jako nejvíce postižené. Celkový obrat v kulturním a kreativním prů-

myslu se v roce 2020 snížil z 643 miliard eur na 444 miliard, tj. 199 miliard, což představuje pokles 

příjmů o 31 %. 

Dotčená byla všechna odvětví kultury. Nejvíce zasažené bylo divadlo, které přišlo o 90 % příjmů, 

dále 76 % hudba, následuje výtvarné umění, audiovizuální aktivity a architektura. Knižní produkce 

klesla o 20 %. 

Jediný nárůst během pandemie zaznamenal průmysl videoher, který narostl o 9 %. 

Kultura byla prvním odvětvím, které už v první vlně pandemie na jaře téměř kompletně musela zrušit 

své aktivity založené na shromažďování lidí - a bohužel bude pravděpodobně posledním odvětvím, 

které začne znovu bez omezení naplno fungovat. 

Kultura a hospodářství 

Z obratu 643 miliard eur přinesla v r. 2019 přidaná hodnota, tj. zisk, 253 miliard eur. Ekonomický 

přínos kulturního a kreativního průmyslu je tak větší než u průmyslu automobilového, hi-tech, far-

maceutického nebo telekomunikačního. 

Segment kultury je jedním z hlavních zaměstnavatelů. V Evropě pracovalo v kulturním a kreativním 

průmyslu 7,6 milionu lidí, což je například osmkrát více než v telekomunikačním průmyslu. Více 

lidí pracuje jen ve stavebnictví (12,1 milionu), cestovním ruchu (10,7 milionu), dopravě a logistice 

(10,3 milionu). 

V roce 2019, tj. před příchodem pandemie, představoval kulturní a kreativní průmysl 4,4 % HDP 

v EU. Růst o 2,6 % převyšuje průměrný 2% růst ostatních odvětví v Evropské unii. Od roku 2013 do 

roku 2019 rostl například hudební průmysl ročně o 4 %, výtvarné a scénické umění o 3 %. Jen knižní 

produkce zaznamenala v důsledku digitalizace a přechodu do online prostoru pokles o 1,7 %. 
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ROK 2020 V SVK 

Plány a cíle Středočeské vědecké knihovny v Kladně (dále SVK) byly v r. 2020 kvůli pandemii 

a s odkazem na ustanovení Vlády ČR splněny jen částečně. 

Pandemie covid-19 ovlivnila průběh roku 2020 ne-

čekaně a zásadně natolik, že od března přestal platit 

celoroční plán a kvůli usnesením Vlády ČR se do 

konce roku plány činnosti a provozu proměňovaly 

ve dvoutýdenních intervalech. Naplánovat provoz 

na dobu delší než jeden měsíc nebylo smysluplné. 

Některá rozhodnutí platila ze dne na den, přičemž 

předvídat většinu z nich nebylo možné. 

V době psaní tohoto textu se předpokládá částečné 

uvolnění omezujících vládních opatření od května 

2021. I tento termín ovšem nemusí být reálný 

a může se stát, že k „normálnímu“ provozu se bude 

možné vrátit ještě později. 

Omezování provozu 

Po vyhlášení prvních epidemiologických opatření 11. 3. byl zastaven obvyklý provoz a zrušeny 

s okamžitou platností všechny akce pro veřejnost. 

Výpůjčky byly možné vyzvednutím z výdejního okna po objednávce z elektronického katalogu. Ob-

jednávky bylo možné vyzvednout vždy nejpozději následující den. 

Zajistit nový výpůjční režim se podařilo plynule přeměnou do té doby funkční recepce/šatny ve ves-

tibulu hlavní budovy. Tzv. lektorna se proměnila v operativní příruční sklad, kde byly objednané 

knihy tříděny a chystány čtenářům k odnosu. 

Místo pro poskytování veřejného internetu, kde v té době probíhala příprava na proměnu ve výstavní 

síň, začala sloužit jako karanténa pro vrácené knihy. Dezinfekce knih se zde prováděla 2-4 noci bles-

kově zajištěným generátorem ozónu. 

Ze dne na den, bez zastavení provozu, se nově realizoval zavedený způsob vydávání a vracení knih, 

a to včetně hygienických opatření pro zaměstnance i návštěvníky. 

Po ukončení prvních epidemiologických opatření v březnu byla SVK první krajskou knihovnou 

v ČR, která 27. 4. na pokyn zřizovatele znovu zahájila provoz, přestože ještě mírně omezený. 

Omezení spočívalo pouze v redukci povoleného počtu vstupu návštěvníků do půjčovny a čítárny. 

Mimo provoz nadále zůstaly internetové stanice a zrušeny byly všechny kulturní, společenské i vzdě-

lávací aktivity pro veřejnost. 

V pondělí 8. 6., po třinácti týdnech improvizací a provizoria, se do původního režimu vrátil provoz 

půjčovny, čítárny i studovny. 

Půjčovna opět fungovala v plném rozsahu a ještě k tomu v novém! Aby půjčování bylo rychlejší, 

komfortnější a přívětivější, byla přestavěna během karantény část půjčovny. Téměř nic to nestálo, 

jen trochu šoupání nábytkem, ale výsledek se ukázal být užitečný a funkční. 

Od září do prosince zaváděla SVK opatření, která byla v souladu s usneseními Vlády ČR a po kon-

zultaci se zřizovatelem. 
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V nejmírnější fázi ochrany nebyly pro veřejnost přístupné: půjčovna, tzn. volný výběr, čítárna, stu-

dovna a přístup na internet. 

Přísnější fáze ochrany umožnila pouze provoz tzv. výdejního okna. 

Pravidla pro bezpečný provoz v době mírnější ochrany 

 požadavky se vyřizovaly pouze on-line 

 objednávky bylo možné si vyzvednout vždy v pondělí 12-18 a ve čtvrtek 9-19 

 vstup byl možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka 

 výpůjční provoz se odehrával ve vestibulu knihovny, kde směli být současně nejvýš 4 návštěvníci 

při dodržení rozestupů ca 2 m a pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest 

 návrat knih do biblioboxu před vchodem byl možný 24 hod. denně 

 stojan s dezinfekčním gelem byl u vchodu k dispozici všem příchozím 

 vrácené výpůjčky byly uloženy na 2-4 dny do karantény, kde byly dezinfikovány 2x40 minut 

ozónem a teprve poté zařazeny zpět do fondu 

 půjčovna, čítárna, studovna, přístup na internet, sociální zařízení/WC nebyly přístupné 

 registrace nových čtenářů byla možná pouze on-line 

 přednášky, kurzy, školení, besedy a koncerty byly zrušeny 

Provoz v době krizových opatření 

Třetí, nejpřísnější fáze, na základě rozhodnutí Vlády ČR, které zásadně omezilo maloobchod, služby, 

činnost úřadů i volný pohyb obyvatel s výjimkou cesty do zaměstnání, cesty za rodinou, nákupu zá-

kladních životních potřeb, cesty do zdravotnických zařízení a kdy se na veřejně přístupných místech 

mohly společně pohybovat jen dvě osoby, zapříčinila v době od 22. 10. do 23. 11., a poté od 28. 12. 

úplné zastavení provozu pro veřejnost. 

 termín vracení výpůjček byl posunut o počet dnů zavřené knihovny 

 upozornění, že končí výpůjční doba, se čtenářům neodesílala 

 výpůjční software evidoval všechny dny jako zavírací a proto se negenerovalo zpozdné penále 

 vytváření žádanek bylo zablokováno 

 registrace se prodloužily tak, že uživatel zaplatil bankovním převodem, službou GoPay; nebo po 

domluvě zaplatil až po otevření osobně 

 služby u telefonu, e-mailu a vybírání biblioboxu byly zajištěny po celou pracovní dobu 

Ve výjimečných případech byly individuální domluvě půjčovány knihy či dokumenty studijního, 

badatelského či vědeckého charakteru. 

SVK vždy jako první otevřená krajská knihovna 

SVK při každém zahájení provozu po uzavírce (27. 4. a 23. 11.) zprovoznila výpůjční služby vždycky 

jako vůbec první knihovna v ČR. Ostatní velké, tj. zejména krajské, knihovny výpůjční provoz spus-

tily nejméně s týdenním odkladem. 

Nutná dezinfekce 

Návštěvníkům i zaměstnancům zůstala většinu roku povinnost nosit roušku nebo respirátor, dezinfi-

kovat ruce a dodržovat rozestupy. Všechny vrácené výpůjčky byly každou noc dezinfikovány ozó-

nem, čímž byla zaručena jejich epidemiologická očista. 
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Hospodaření 

Přes určité nejistoty v prvních týdnech pandemie SVK v r. 2020 hospodařila s příspěvkem na provoz 

od zřizovatele, účelovými dotacemi od zřizovatele, dotacemi z MK ČR, města Kladna a finančními 

dary bez problému a vykázala nulový výsledek hospodaření. Doplňkovou činnost SVK neprovozo-

vala. 

Centrální depozitář (dále CD) 

Projekt centrálního depozitáře vyřeší ochranu, správu a zpřístupnění knihovního fondu. Knihovní 

fond obsahuje aktuálně přes 990 tis knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových nosičů 

a dalších dokumentů). Asi 280 tis. jednotek je uloženo ve volném výběru a v příručních skladech 

hlavní budovy, asi 415 tis. knihovních jednotek je umístěno ve skladech v rámci města Kladna, z toho 

čtyři sklady jsou v pronajatých prostorách. 

Výstavba CD probíhala celý rok plynule a díky mírné zimě s drobným předstihem. Jako nutná ví-

cepráce většího rozsahu byla vyhodnocena potřeba zbudování opěrné zdi, protože sousední pozemek 

mateřské školy by mohl být ohrožen. Cena vícepráce byla zkalkulována na 2 mil. Kč 

Předpokládané vyřešení nepovolené stavby na sousedním pozemku bylo Stavebním úřadem přelo-

ženo na červen 2021 z důvodu žádosti a nedostatečné dokumentace stavebníka. 

Na sklonku roku se podařilo vyřešit několikaměsíční závažnou komplikaci s připojením elektrické 

energie a plynu. Komplikace byla způsobena administrativním nedopatřením předchozích zaměst-

nanců. 

Po předání stavby a instalaci úložného systému se knihovní fond přestěhuje do nově vybudovaného 

objektu z šesti dosavadních externích skladů. Zahájení stěhování se předpokládá v polovině roku 

2021. 

GDPR 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále GDPR) je le-

gislativa EU, která zvyšuje ochranu osobních dat občanů. SVK plně respektuje práva občanů proti 

neoprávněnému zacházení s jejich osobními daty, které v režimu ochrany fondů musí vyžadovat. 

Ochrana údajů se opírá o 

 Knihovní řád 

 Směrnici 6/2018 o ochraně osobních údajů 

 Rozhodnutí ředitele 3/2018: Režim používání služebních mobilních telefonů 

 doložky ke smlouvám se zpracovateli osobních údajů: s dodavatelem AKS ARL firmou Cosmo-

tron, s dodavatelem AKS Koha firmou R-Bit, s poskytovatelem cloudového úložiště firmou Ces-

net, s distributory časopisu Čtenář 

Plnění úkolů zadaných zřizovatelem 

Úkoly stanovené zřizovatelem byly v r. 2020 s přihlédnutím k dlouhodobé pandemii plněny v před-

pokládaném rozsahu. 

Omezení činnosti zkomplikovalo aktivity předpokládající účast veřejnosti. Další omezení vyplynula 

z častých a nepředvídatelných změn vyhlašovaných Vládou ČR a z dodržování zásad bezpečnosti 

práce na pracovištích, mj. při režimu home office. 
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Průběžně probíhala koordinace výstavby Centrálního depozitáře standardní účastí ředitele na tzv. 

kontrolních dnech, nebo po dohodě i jinak. 

V průběhu prvního uzavření SVK na jaře 2020 byl v návaznosti na zavedení technologie RFID 

s téměř nulovými náklady inovován prostor půjčovny, čímž došlo ke zrychlení odbavování čtenářů, 

logičtějšímu uspořádání a lepšímu využití prostoru. Při druhém uzavření na podzim byl koncepčně 

i prostorově změněn prostor pro pořádání výstav, rovněž svépomocí a při financování z vlastního 

rozpočtu. Další proměnou prošel prostor tzv. návratu knih, kde bude zřízena ve spolupráci s Galerií 

Středočeského kraje (dále GASK) nová, prostornější a důstojnější výstavní síň. 

 

 

 

Byl zahájen proces racionalizace meziknihovní výpůjční služby (dále MVS). Po odeznění pandemie 

bude proces pokračovat. 

Po předloňském zkušebním provozu se letní prázdninová otevírací doba standardně srovnala s oteví-

rací dobou běžnou v celém roce. 

Pokračovalo zavádění technologie RFID. Očipovány byly desítky tisíc titulů, bohužel ale pandemií 

omezený provoz neumožnil technologii RFID využít v plném rozsahu. 

Koncem roku bylo z dotace VISK instalováno zařízení pro zrychlené odbavování výpůjček, 

tzv. selfcheck, které ale zatím ještě nemohlo být uvedeno do plného provozu kvůli omezení vstupu 

čtenářů do půjčovny. 

Konsolidace personální situace probíhala oproti minulému roku již v klidnějším režimu. V červnu 

byly pro nadbytečnost zrušeny dvě pracovní pozice a prac. poměr byl k 30. 8. ukončen pracovnici 

podatelny a pracovnici s prac. náplní „program+PR“. V září byla pro nadbytečnost zrušena pracovní 
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pozice „správce budov“ a po dlouhodobé rodičovské dovolené se rozhodla do prac. poměru již ne-

nastoupit bývalá šéfredaktorka časopisu Čtenář. Přes úsporu pracovních sil nedošlo k žádným ome-

zením provozu, výkonu či funkčnosti. Počet vedoucích pracovníků se snížil z předchozích dvanácti 

na čtyři, organizační struktura je jednodušší a přehlednější, se zřetelným vymezením kompetencí 

a příslušností zaměstnanců na jednotlivá pracoviště. Nedochází ke zdvojování či překrývání kompe-

tencí, pozice vedoucích oddělení jsou obsazeny respektovanými zaměstnanci s vysokoškolským 

vzděláním v knihovnickém oboru a dlouholetou praxí. Další avizované změny organizačního sché-

matu a s tím spojené zjednodušení zkomplikovala pandemie, resp. home office části zaměstnanců, 

když plánované změny nebylo možné v plném provozním zatížení ověřit. 

V předpokládaném termínu se bohužel nepodařilo po převodu digitalizační linky z KÚSK na SVK 

uzavřít servisní smlouvu s dodavatelem, protože nebyla uznána tzv. jedinečnost, a servisní smlouva 

se musí v novém roce soutěžit. 

Tzv. velká studovna byla doplněna o světelnou a zvukovou aparaturu pro pořádání veřejných akcí, 

ale pořízení žaluzií, tj. zásadního dovybavení, bylo přesunuto na jaro 2021. S ohledem na zrušení 

aktivit pro veřejnost ale nezpůsobil tento přesun žádnou komplikaci. 

V rámci Participativního rozpočtu SK byly úspěšné oba přihlášené projekty: 1/ Na zahrádce s knihou 

v hodnotě Kč 389 000, 2/ Malá výstavní síň pro regionální výtvarníky v hodnotě Kč 195 000. Pro-

jekty zůstaly ve fázi příprav, protože jejich realizaci pozastavila pandemie. 

Příjmy z pronájmů byly vzhledem k omezeným možnostem SVK nevelké. Nejvýznamnější příjem je 

nájemné od města Kladna za MŠ v budově externího skladu, bývalé ZŠ Dříň. Finanční spoluúčast 

z jiných zdrojů, např. od kulturní komise města Kladna a projekty VISK od Min. kultury ČR na 

vzdělávání knihovníků, musely být částečně vráceny, protože kvůli pandemii nebyly realizovány. 

Plán vnitřních kontrol byl splněn, žádné závažné pochybení zjištěno nebylo. Náprava drobných závad 

byla operativně prováděna s vedoucími pracovníky. 

Externí kontroly v r. 2020 neproběhly. 

Finanční plán a finanční ukazatele v 1. pol., regule Zákonu č. 340/2015 Sb., metodické pokyny zři-

zovatele i vnitřní předpisy SVK byly dodržovány. 

Následkem bleskové podzimní rekonstrukce kladenského vedení města, resp. složení městské rady, 

bylo ukončeno vydávání kulturního měsíčníku Kladno žije, čímž zmizel jeden z významných infor-

mačních kanálů. Po revizi webových stránek a následně jejich drobnou modernizací v rámci svépo-

mocných možností, tj. bez nárůstu nákladů, jsou ale nyní registrovaní čtenáři, veřejnost i média in-

formováni rychleji, srozumitelněji a častěji. 
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ODDĚLENÍ SLUŽEB 

Poskytování služeb 

Novým prostorovým uspořádáním byla změněna organizace poskytování služeb v 1. patře. 

 Ve vstupní místnosti zůstalo pře-

sunuté pracoviště informačního pra-

covníka 

 Koncem roku zde byl instalován 

selfcheck a regál s nabídkou knih 

k aktuálním tématům. 

 Do vstupní místnosti byl přemís-

těn volný výběr CD. 

 U výdeje knih, v sousedící míst-

nosti, je nyní možné zároveň reali-

zovat i evidenci výpůjček. 

 Po vyřazení „ozdobných“ knih 

z příruční knihovny se rozšířil fond 

nabízené beletrie a cizojazyčné lite-

ratury. 

 V přízemí byla zrušena místnost 

pro poskytování internetu; tři inter-

netové stanice byly nově zřízeny ve 

volném výběru knih v 1. patře. 

 Nově byl uspořádán dětský koutek, byly zrušeny komiksy a leporela, zmenšena nabídka dětské 

literatury ve prospěch odborné. 

 Do desek nebo do vazby bylo zkompletováno 5028 svazků seriálů. 

 Bylo přestěhováno pracoviště MVS z důvodu uvolnění prostor pro výstavní činnost. 

 Proběhla úprava Malé galerie, byly rozšířeny výstavní možnosti zakrytím dveří. 

V průběhu roku proběhla výběrová řízení na dvě uvolněná místa, po nichž byl kolektiv půjčovny 

posílen o dva kvalitní zaměstnance, z toho jeden VŠ, druhý ÚSO. 

Příprava na přesun fondu do nového depozitáře 

 Bylo odměřeno a vyčleněno 11 062 bm (běžných metrů) fondu, které budou přestěhovány do 

nového depozitáře (6129 bm knih, 4933 bm seriálů, tj. celkem 11 062 bm). 

 Byl zpracován návrh na vybavení depozitáře nábytkem a knihovnickými pomůckami. 

Pandemie 

Z důvodu vládních nařízení i zajištění bezpečnosti zaměstnanců bylo zřízeno „výdejní okénko“ 

v prostoru bývalé šatny, zde na výpůjční pulty instalována plexiskla a zřízena karanténní místnost, 

kde jsou vrácené knihy dezinfikovány ozónem. Z lektorny vznikla místnost pro přípravu objednávek. 

Průběžně byly prováděny úpravy v systému ARL, zejména byl zřízen status „karanténa“ - vrácené 

výpůjčky jsou nejdříve uvedeny do statusu „karanténa“ a teprve po několikadenní dezinfekci vráceny 

a uloženy na regál. Rovněž byla posouvána data návratů dokumentů, data vypršení žádanek a rezer-

vací. Velmi exponované bylo vyřizování telefonických a emailových dotazů a požadavků. 



11 

RFID 

Intenzivně pokračuje čipování knihovního fondu, a to od novějšího po starší. V hlavní budově je 

očipován fond již kompletně. Nové přírůstky jsou již standardně opatřovány RFID etiketou. 

Do depozitáře Bajkal byly přestěhovány očipované a systémově ošetřené knihovní jednotky: 

 formát A J 189 000 - J 201 000 

 formát B J 194 000 - J 201 000 

 formát C J 197 000 - J 201 000 

 formát D J 145 000 - J 201 000 

Projekt CzechELib 

SVK v Kladně je členskou institucí projektu 

CzechELib - Národní centrum pro elektro-

nické informační zdroje na základě Smlouvy 

o zajištění a zpřístupnění elektronických in-

formačních zdrojů na období 2018-2022. 

Pro SVK jsou prostřednictvím CzechELib 

zpřístupněny databáze: 

 Naxos Music Library 

 Business Source Complete 

 Academic Search Complete 

VISK 3 a K21 

V roce 2020 schváleny tyto projekty: 

 K 21 - Příspěvek na nákup zvukových 

knih pro zrakově a zdravotně postižené (požadovaná výše dotace 12 000 Kč, celkové náklady na 

projekt 25 000 Kč). 

 VISK 3 - Třetí etapa v zavedení RFID technologie (požadovaná výše dotace 279 000 Kč, celkové 

náklady na projekt 532 158 Kč; za 245 158 Kč jako spoluúčast nakoupeno 50 000 ks RFID etiket) 

Samoobslužná stanice selfcheck umožňuje uživatelům provádět bez asistence personálu zejména vy-

půjčení a navrácení dokumentů, zjištění informací o svém čtenářském kontě, prodloužení doby vý-

půjčky knih. Software umožňuje volbu zasílání stvrzenek o výpůjčce, návratu, prolongaci, kontu 

s knihami uživatelům formou e-mailu a také generování statistik využití selfchecku. Uživatelům po-

skytuje soukromí při půjčování i vracení, nemusejí čekat ve frontě před knihovním pultem, dochází 

ke zvýšení komfortu výpůjčního procesu. Knihovně umožňuje přeskupit pracovní síly k jiným čin-

nostem a zvýšit efektivitu práce knihovníků. 

V závěru roku byly zpracovány projekty pro rok 2021 

 VISK 3 - Projekt Čtvrtá etapa v zavedení RFID technologie (požadovaná výše dotace 135 000 

Kč, celkové náklady na projekt 222 640 Kč) na nákup Inventarizační jednotky DLA. Cílem je 

pořízení inventarizační jednotky, která umožní širší využití RFID etiket. Svými funkcemi urychlí 

nezbytnou skladovou a revizní práci v depozitáři. Využití inventarizační jednotky je z tohoto 

důvodu nezbytné, kontrola řazení a revize fondu započne bezprostředně po jeho přestěhování. 

 VISK 7 - Projekt Odkyselení regionálních seriálů (požadovaná výše dotace 340 000 Kč, celkové 

náklady projektu 500 000 Kč). 

 K 21 Příspěvek na nákup zvukových knih pro zrakově a zdravotně postižené (požadovaná výše 

dotace 12 000 Kč, celkové náklady na projekt 25 000 Kč). 
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Zvuková knihovna 

V průběhu roku byl navázán kontakt s organizacemi v okolí Kladna s nabídkou služeb zvukové kni-

hovny. Tyto organizace se ke spolupráci ale nemohly připojit kvůli nedostatečnému technickému 

vybavení a kvůli pandemické situaci. 

Na schůzi SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých) byla v září jejím členům před-

stavena zvuková knihovna, podmínky pro čerpání služeb a způsoby možné spolupráce. 

V r. 2020 byli nově registrovaní čtenáři do 18 let, kteří z důvodu různých vzdělávacích poruch ne-

mohou ke studiu využívat knihy v klasické podobě. 

Rozšířila se skupinu uživatelů, kteří k čerpání služeb potřebují individuální podporu a to buď pro-

střednictvím poskytovatelů sociálních služeb (Domov Pod lipami Smečno, Domov Na zátiší Rakov-

ník, Zahrada Kladno) nebo obecních knihoven (MK Nové Strašecí, MK Tuchlovice, MK Unhošť). 

Na jednotlivé požadavky reagujeme a nastavujeme služby dle individuálních potřeb. 

Individuální potřeby naplňujeme těmito způsoby: 

 osobní asistencí při výběru knižních titulů 

 zajištěním adekvátně upravených seznamů knih ve formátu handicap friendly; některým čtená-

řům se seznamy upravují ve větším písmu, než je běžné 

 osobní donáškou připravených knih čtenářům 

 nastavením výpůjčního procesu dle potřeb čtenáře: zapůjčení MP3 přehrávače nebo USB, nahrá-

vání ZK na USB, zasílání výpůjček slepeckou zásilkou a poskytování potřebných nástrojů uživa-

telům pro zpětné zasílání slepeckou zásilkou osvobozenou od poplatků 

 pravidelným měsíčním zasíláním seznamů novinek 

Virtuální univerzita 3. věku 

Poskytovatelem studia virtuální Univerzity třetího věku je Česká zemědělská univerzity v Praze, pro-

vozně ekonomická fakulta. V září 2020 byli zaškoleni dva noví tutoři konzultačního střediska SVK. 

Cílovou skupinou jsou lidé, kterým vznikl nárok na starobní či invalidní důchod. SVK má možnost 

zvolit vždy dva kurzy z nabídky PEF ČZU. Jejich výběr se částečně odvíjí od preferencí stávajících 

absolventů kurzů, kteří mají zájem ve studiu pokračovat. 

Po úspěšném absolvování kurzu je studentům vystaven pamětní list. Z důvodu nouzového stavu ne-

bylo možné pořádat klasické slavnostní předávání diplomů. 

 

Název kurzu Počet studentů Počet absolventů 

Cestování – co jste možná nevěděli 10 10 

Křesťanská ikonografie a hagiografie 16 16 

České dějiny a jejich souvislosti I 12 12 

Rituály evropských královských rodů 8 8 

Z důvodu pandemie neprobíhala osobní setkávání při lekcích v konzultačním středisku. Studentům 

bylo nabídnuto setkávání on-line. V zimním semestru 2020/2021 proběhlo on-line setkání studentů 

a konzultačního střediska s 20% účastí. Se studenty je navázána emailová a telefonická komunikace. 

Studentům poskytujeme podporu administrativního a technického rázu, zprostředkováním literárních 

zdrojů, motivací k osobnímu rozvoji (trénink paměti, posilování funkce mozku). 

Pro následující rok sledujeme nárůst zájmu o studium jak ze stran stávajících studentů, tak z řad no-

vých zájemců. Počet on-line setkávání se studenty plánujeme navýšit. 
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Kniha do vlaku 

Pro projekt Kniha do vlaku bylo připraveno 1540 knih. Cestující si v železniční stanici Kladno-město 

mohou bezplatně půjčovat knihy, které po přečtení vrátí, nebo vymění za jiné ze své vlastní knihovny. 

Police je označená logem knihovny, opatřená informacemi o projektu Kniha do vlaku, stručnými 

pravidly o půjčování a je přístupná v otevírací době nádražní budovy. 

Spolupráce se školami 

Spolupráce se základními i středními školami ve městě byla hned začátkem roku přerušena. 

Novinkou měla být spolupráce na projektu Paměť národa se společností Post Bellum a místními 

kladenskými školami, ale pandemie neumožnila aktivní a kontaktní přímou účast. 

Meziknihovní služba (MVS) 

Meziknihovní výpůjční služba odbavila 

pro knihovny Středočeského kraje 81% 

výpůjček. 

Byl zahájen proces racionalizace MVS. Po 

odeznění pandemie bude proces pokračo-

vat. 
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Statistika k 31. 12. 2020 

Stav knihovního fondu  991 929 

 

Počet registrovaných uživatelů 5219 

          z toho do 15 let 126 

  

Výpůjčky 170 033 

Naučná literatura 104 355 

          z toho naučná literatura dospělým (knihy) 104 012 

          z toho naučná literatura dětem (knihy) 343 

Krásná literatura 54 473 

          z toho krásná literatura dospělým (knihy) 53 480 

          z toho krásná literatura dětem (knihy) 993 

Kartografické dokumenty (mapy) 719 

Tištěné hudebniny 602 

Zvukové dokumenty (CD) 5773 

Zvukově obrazové dokumenty (videokazety+DVD) 81 

Elektronické dokumenty 5 

Jiné dokumenty 564 

Periodika 3461 

  

Meziknihovní služba jiným knihovnám 22 262 

z jiných knihoven 44 
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Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 82 257 

          návštěvníci půjčoven a studoven 81 686 

          návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí 615 

  

Elektronické služby  

Počet návštěv webové stránky knihovny  
153 746 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 
12 703 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo kni-

hovnu 

230 471 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru 

knihovny 

5457 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru 

mimo knihovnu 

104 385 

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 
5 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází 

celkem z prostoru knihovny 

32 941 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází 

celkem z prostoru mimo knihovnu 

353 608 

Počet e-výpůjček e-dokumentů 
1771 
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ODD. DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU 

Doplňování knihovního fondu 

V r. 2020 bylo získáno 10 096 knihovních jednotek neperiodických dokumentů, z toho 8884 knih 

a kartografických dokumentů, to je o 1415 méně než v předešlém roce. V rámci zapojení do projektu 

Cizojazyčná literatura získala knihovna 68 titulů beletrie a naučné literatury v různých jazycích. 

Z ročního rozpočtu na nákup knih 

bylo vyčerpáno 2 045 381 Kč. Prů-

měrná cena knihy činila 275 Kč. Při 

nákupu bylo dosaženo průměrné 

slevy 26 %. Na nákup zvukových 

dokumentů bylo vyčerpáno 160 033 

Kč. 

Jmenné a věcné zpracování 

Pracoviště pro zpracování fondu 

zpracovávalo všechny typy neperio-

dických dokumentů z fondu SVK, 

včetně zvukových. Pravidelně byly 

zasílány záznamy neperiodických 

dokumentů do Souborného katalogu 

ČR. V r. 2020 bylo zasláno 7307 zá-

znamů do SK ČR pomocí protokolu 

OAI-PMH. Pokračovaly práce na 

technickém vybavování neperiodic-

kých dokumentů a jejich průběžné předávání pracovníkům odboru služeb. Vybrané pracovnice tohoto 

oddělení se podílely na revizi knihovního fondu SVK kontrolou přírůstkových seznamů, opravovaly staré 

a chybné záznamy v katalogu, řešily zejména duplicitu přírůstkových čísel. Po část roku, kdy oddělení 

fungovalo pouze v režimu home office, se pracovnice tohoto oddělení věnovaly opravám autoritních zá-

znamů a jejich harmonizaci s NK ČR a také opravám starších katalogizačních záznamů knižních doku-

mentů. 

Doplňování a zpracování seriálů 

Pracoviště doplňování a zpracování seriálů zajišťovalo akvizici, evidenci a zpracování seriálů. Ak-

tuálně odebíraných titulů seriálů je 3631. Fond seriálů byl z 91 % tvořen povinnými výtisky od vy-

davatelů z ČR, nákupem bylo získáno 389 titulů, včetně multiplikátů. Koupí SVK získává zejména 

zahraniční seriály. Na předplatné zahraničních seriálů bylo čerpáno 57 367 Kč a na české seriály 

39 372 Kč. I v r. 2020 pokračovala zahraniční výměna s Krajskou veřejnou knihovnou v Opole. Této 

knihovně bylo zaplaceno předplatné týdeníku Reflex, SVK recipročně dostává polský týdeník Poli-

tyka. 

Oddělení doplňování a zpracování fondu pravidelně aktualizuje odběr českých i zahraničních seriálů 

v SK ČR. V roce 2020 bylo v SK ČR 10 267 záznamů seriálů označených vlastnictvím SVK 

v Kladně. 



17 

Regionální bibliografie 

Pracoviště regionální bibliografie pokračovalo v excerpci seriálů a tvorbě článkové bibliografie. Po 

zeštíhlení počtu pracovníků tohoto oddělení bylo excerpováno hlavně 10 regionálních deníků a vý-

běrově významné regionální zpravodaje. V r. 2020 bylo vytvořeno 5716 záznamů regionální biblio-

grafie a z toho bylo 4329 zasláno do databáze ANL spravované NK ČR. 

Pracoviště se opět podílelo na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze 

ANL, na který byla získána dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9/I. Do databáze ANL 

bylo zasláno 1029 záznamů článků ze čtyř titulů vybraných koordinátorem. 

Digitalizace 

Digitalizační pracoviště zpracovalo 

v r. 2020 celkem 52 947 digitalizova-

ných stran. Z toho: 

 333 grafik, plakátů a map ze sbírek 

Sládečkova vlastivědného muzea 

v Kladně 

 54 monografií z fondu SVK 

v rámci zakázky pro Městskou kni-

hovnu Kolín 

 484 monografií, hudebnin a map 

z fondu Městské knihovny Kolín 

 15 kronik a pamětních knih obcí 

Páleč, Horní Bouzov, Ritonice, 

Slatina a Kozojedy 

 5 interních zakázek (materiály na 

výstavy, plakáty, obálky knih) 

Digitální knihovna Kramerius 

 uloženo bylo celkem 444 587 digitalizovaných stran (1823 titulů), z toho 83 341 veřejných 

(233 titulů) 

 za r. 2020 bylo nahráno do Krameria 10 517 digitalizovaných stran (109 titulů) 

Revize 

V roce 2020 pokračovala revize knihovního fondu. Dokončena byla revize v depozitáři Bajkal. Dokon-

čena byla revize skladu 020 a 04 v hlavní budově. Během revizních prací je knihovní fond aktualizován, 

zastaralé multiplikáty vyřazovány. 

Vyřazování 

V roce 2020 bylo vyřazeno celkem 3998 dokumentů. 

Knihařská dílna 

Nově proškolený pracovník v knihařské dílně vyrobil pro potřeby svazování seriálů 2630 ks desek bez 

hřbetu, 207 ks desek se hřbetem a 54 krabic na dokumenty. Po absolvování odborného kurzu knižní vazby 

se od poloviny roku věnoval také opravám knih, a pro půjčovnu opravil vazbu 432 knih. 
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Stav fondu, přírůstky a úbytky 

Druh dokumentu 2019 Přírůstek Úbytek 2020 

Knihy 572 658 8 833 3 995 577 496 

Naučná dosp. 348 173 5 292 1 865 351 600 

Krásná dosp. 153 433 2 626 1 214 154 845 

Celkem pro dosp. 501 606 7 918 3 079 506 445 

Naučná pro děti 25 106 218 748 24 576 

Krásná pro děti 45 946 697 168 46 475 

Celkem pro děti 71 052 915 916 71 051 

Mapy 7 773 51 3 7 821 

Knihy + mapy 580 431 8 884 3 998 585 317 

Speciální dokumenty     

Normy 27 624 0 0 27 624 

Hudebniny 8 401 43 2 8 442 

Deskové hry 3D 76 9 0 85 

Gramofonové desky 2 586 0 0 2 586 

CD 19 058 576 0 19 634 

Kazety 3 918 0 0 3 918 

Zvuk. knihy (MP3 + kazety) 6 228 570 0 6 798 

Video + DVD video 735 0 0 735 

DVD-ROM 1 026 14 0 1 040 

Grafika 6 0 0 6 

E. čtečka, tablet 3 0 0 3 

Celkem speciální 69 657 1 212 2 70 867 

Celkem fond neperiodik 650 088 10 096 4 000 664 184 

Seriály 97 845 4 944 0 102 789 

Celkem fond a seriály 747 933 15 040 4 000 758 973 
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ODBOR SERVISNÍ 

Rok 2020 vůbec nebyl snadný zejména kvůli covidu-19 a změnám, ke kterým došlo v souvislosti 

s tímto virem. 

IT 

ICT prostředí se muselo rychlé přizpůsobit a umožnit zabezpečené připojení zaměstnancům do sítě, 

aby mohli pracovat z domova. Předchozí rok také přinesl další významné změny v ICT a to: 

 Downgrade HW firewallu na starší verzi kvůli změně licenční politiky a instalace záplat. Obno-

vení nastavení ze zálohy a synchronizace nastavení se záložním HW firewallem. 

 Aktualizace Symantec Endpoint Pro-

tection Manageru na serveru K9 na no-

vější verzi. Vytvoření nových instalač-

ních balíčků. 

 Instalace třinácti notebooků do učebny, 

pokrytí učebny bezdrátovou síti Wi-Fi 

a reorganizace učebny dle COVID-19 

pravidel. 

 Upgrade knihovního systému ARL. 

 Nový způsob získávání certifikátů Let´s 

Encrypt Authority X3 pro všechny we-

bové stránky. 

 Aktualizace firmwaru datového uložiště 

QNAP. 

 Instalace třech nových disků do zálož-

ního serveru kvůli poruše, vytvoření no-

vého uložiště a nastavení záloh. 

 Standardní údržba a běžný provoz ICT. 

Knihovní výpůjční systém ARL 

V květnu proběhl upgrade knihovního systému a povýšení verze programu zclient. 

Vybrané změny či nové funkčnosti: 

 funkce na hromadný posun doby platnosti výpůjček, žádanek či držených rezervací 

 statistika čtenosti titulů pro vybranou množinu knih 

 platba za službu přímo z finančního konta (není nutné vytvářet dluh) 

 funkce na hromadný přesun titulů od jednoho autoritního záznamu k jinému 

 vylepšení kontroly a vyplňování určitých položek formulářů v IPAC 

 možnost odeslání konta čtenáře e-mailem (alternativa k tisku na stvrzenku) 

 různé drobnější kvalitativní změny navigace a funkčnosti zclienta 

Vzhledem k pandemické situaci vyvstala nutnost zavést flexibilní řešení pro nastalé situace: 

 V systému zavedení virtuální karantény dokumentů v návaznosti na karanténu fyzickou. Při ná-

vratu v ní zůstávají dokumenty uloženy, dokud nejsou připraveny k návratu do oběhu. 

 Pomocí nové funkce hromadného posunu zajištění dostatečných nadstandartních lhůt na vrácení 

či vyzvednutí dokumentů v období omezené funkčnosti nebo po ukončeném uzavření knihovny. 
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Program + PR 

Organizační a personální změny 

K 30. 8. se změnil počet zaměstnanců. Dosavadní tři pracovní úvazky byly změnou a racionalizací 

organizace práce úseku redukovány na jeden, a to při zachování činností: 

 organizace kulturního programu 

 správa sociálních sítí 

 propagace a styk s médii 

 zajišťování pronájmů prostor SVK 

 získávání sponzorských darů 

 zajišťování občerstvení na organizované akce a správu gastroinventáře 

Propagace, inzerce, sociální sítě 

Měsíční souhrn akcí byl po celý rok pravidelně zasílán v textové podobě Odboru kultury a památkové 

péče i tiskovému oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje, tiskovému oddělení Magistrátu 

města Kladno, příspěvkovým orga-

nizacím SK, spolupracujícím orga-

nizacím i osobám, prostřednictvím 

newsletteru čtenářům a návštěvní-

kům knihovny. Tabulkový přehled 

akcí pravidelně dostával Odbor 

kultury a památkové péče Středo-

českého kraje. Krajská periodika 

Středočeské střípky a Středočech 

průběžně prezentovala vybrané in-

formace. 

Inzerce a vybrané akce byly pravi-

delně a po dohodě zdarma prezen-

továny v kladenském kulturním 

přehledu Kladno žije, a to až do 

doby jeho zrušení. Radniční Měsíč-

ník Kladno svůj prostor rovněž po-

skytoval zdarma. 

Jednotlivé akce byly propagovány 

v kalendáři akcí na webu knihovny, na Facebooku formou událostí a jednotlivých připomínek, na 

Twitteru a také na instagramovém účtu. Prostřednictvím sociálních sítí byly akce rovněž sdíleny spo-

lupracujícími organizacemi (Město Kladno) a spolky (Halda) a některými médii. K propagaci byl 

rovněž využíván lokální portál Kladendář, Středozemě a nový portál Central Bohemia. 

Významnější akce byly promovány formou tiskových zpráv a anotací v denících a rozhlasu. Z regi-

onálních tištěných titulů o akcích v knihovně nejčastěji informovaly Kladenský deník, Kladenské 

listy, on-line deník Vaše Kladno a Náš region Kladensko. 

Kromě kulturních a vzdělávacích akcí byly v r. 2020 využívány sociální sítě k informování veřejnosti 

o službách, změnách a novinkách v provozu knihovny, o knižních novinkách a zajímavostech z ob-

lasti knihovnictví. Počet sledujících na FB narostl na 1542 osob, tj. o 21 %. 
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Medium Počet zveřejněných zpráv/akcí 

Deníky, rozhlasové stanice 87 

Měsíčníky 9 

Web 38 

FB 41 

Pořádání přednášek, besed, autorských čtení a koncertů 

Z naplánovaných kulturních a vzdělávacích akcí v r. 2020 bylo kvůli pandemickým opatřením usku-

tečněno pouze 19 s celkovou návštěvností 429 osob. Na vstupném bylo vybráno 18 210 Kč. 

Výstavy v Malé galerii a mimo SVK 

V prostorách Malé galerie knihovny proběhlo v roce 2020 celkem pět výstav, z nichž jedna byla 

bohužel kvůli pandemii nepřístupná a další přístupná velmi krátce. 

Putovní výstavy 42 hvězd mezi nebem a zemí a Ota Pavel byly v průběhu roku zapůjčeny: 

 Kostel Církve československé husitské ve Všeradicích 

 Synagoga v Březnici 

 Rudná u Prahy 

 Studijní a vědecká knihovna Plzeň 

Mediální vzdělávání seniorů, virtuální Univerzita 3. věku a Kurz genealogie pro začátečníky 

Začátkem roku proběhly dvě ze tří plánovaných lekcí Mediálního vzdělávání nejen pro seniory za-

počatého v r. 2019 a dva běhy kursů ve dvou semestrech virtuální Univerzity 3. věku. Dále placený 

Kurz genealogie pro začátečníky pro 20 přihlášených účastníků, z nichž kvůli pandemickým omeze-

ním proběhlo pouze pět lekcí z deseti. Zbývající předplacené lekce budou realizovány, jakmile to epi-

demiologická situace umožní. 

Dotace 

Akce Dotace Částka Čerpání 

Kulturní akce Město Kladno 39 000 vráceno 23 703 

Kniha 42 hvězd KÚSK 117 900 převedeno 44 224 

Kniha 42 hvězd Nadační fond obětem holocaustu SK 60 000 vyčerpáno 

Kniha 42 hvězd Židovská obec 30 000 vyčerpáno 

  246 900  

Mezinárodní spolupráce 

Naplánované setkání s partnerskými knihovnami z polské Opole a německé Koblenze se kvůli pan-

demii neuskutečnilo. 
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Personalistika 

Personálně zajišťují chod knihovny celkem 

74 zaměstnanci, z toho 67 kmenových a 7 ex-

terních. 

Fyzický počet zaměstnanců: 74 (přepočteno 

na úvazky 60,88) 

 ženy = 58 (přepočteno na úvazky 45,72) 

 muži = 16 (přepočteno na úvazky 13,46) 

Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců 

 základní vzdělání = 1 (ženy 1/muži 0) 

 vyučen bez maturity = 1 (ženy 1/muži 0) 

 vyučen s maturitou = 7 (ženy 5/muži 2) 

 středoškolské = 38 (ženy 31/muži 7) 

 vyšší odborné = 2 (ženy 2/muži 0) 

 vysokoškolské = 25 (ženy 18/muži 7) 

Čerpání nemocenské 

Celkem 1 682,84 kalendářních dnů zameškaných z důvodu nemoci. 

Z důvodu uzavření škol čerpali 3 zaměstnanci OČR, celkem 168 kalendářních dnů. 

Dny nemoci z důvodu covid-19 nebo v souvislosti s ním, nelze přesně vyčíslit. Ne všichni lékaři na 

příslušných dokladech jako důvod absence uváděli karanténu. 

Odchody zaměstnanců: 8 

 1 úmrtí 

 3 starobní důchod 

 1 mateřská dovolená 

 2 organizační důvody 

 1 ukončení PP po mateřské dovolené 

Příchody nových zaměstnanců: 4 

 2 (odd. služeb) 

 1 (Servis) 

 1 (odd doplňování a zprac. fondů) 

Změna smluvního vztahu - DPČ na HPP: 2 

 1 (KKC/Servis) 

 1 (Servis) 

Průměrná hrubá mzda 

V r. 2020 dosáhla průměrná hrubá mzda zaměstnanců SVK výše 31 120 Kč, tzn. 89,33 % průměrné 

mzdy v ČR, která činila 34 835 Kč. 
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Ekonomika 

SVK v r. 2020 vykázala nulový výsledek 

hospodaření, když hospodařila s příspěv-

kem na provoz od zřizovatele, účelovými 

dotacemi od zřizovatele, dotacemi z MK 

ČR, města Kladna a finančními dary. 

Doplňkovou činnost SVK neprovozuje. 

Knihovna tradičně uspěla v několika pro-

jektech MK: 

 VISK 2 - třetí etapa RFID 

 VISK 2 - vzdělávání knihovníků 

v ICT 

 VISK 9 - doplňování záznamů do báze 

ANL 

 K 21 - Čtenář 

 K 21 - zvukové knihy 

Město Kladno poskytlo dotaci na podporu akcí pro veřejnost, z důvodu pandemie se většina pláno-

vaných akci neuskutečnila a nevyčerpaná část dotace byla vrácena poskytovateli. Za podpory zřizo-

vatele z rozvojových projektů se uskutečnila např. Cena Fr. Hrubína, konference Historie nikoho 

nezabije, publikace Dobříšské pověsti, kofinancování publikace 42 hvězd a projektů MK. SVK ob-

držela nadační dary od Židovské obce a Nadačního fondu obětem holocaustu na publikaci 42 hvězd. 

Z důvodu pandemie se nemohly uskutečnit tradiční akce Den Středočeského kraje a Středočeský 

Kramerius. 

Nejvýznamnější probíhající investiční akcí je stavba centrálního depozitáře. V následujícím roce oče-

káváme úspěšné dokončení stavby, přestěhování knihovního fondu a slavnostní otevření. Stavba je 

financována z peněz EU a kofinancována zřizovatelem. V tomto roce se uskutečnil investiční nákup 

technologie selfcheck v rámci třetí etapy RFID technologie. 

Ekonomické ukazatele 

Označ. Text ř. Hlavní činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 1 47 442 

I. Náklady z činnosti 2 47 442 

1. Spotřeba materiálu 3 6 575 

2. Spotřeba energie 4 1 221 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 5 0 

4. Prodané zboží 6 0 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 114 0 

6. Aktivace oběžného majetku 115 0 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 116 0 

8. Opravy a udržování 7 173 

9. Cestovné 8 63 
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10. Náklady na reprezentaci 9 2 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 12 0 

12. Ostatní služby 10 3 369 

13. Mzdové náklady 11 24 800 

14. Zákonné sociální pojištění 13 8 072 

15. Jiné sociální pojištění 14 67 

16. Zákonné sociální náklady 15 1 008 

17. Jiné sociální náklady 16 0 

18. Daň silniční 17 0 

19. Daň z nemovitostí 18 0 

20. Jiné daně a poplatky 19 8 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 21 0 

23. Jiné pokuty a penále 22 0 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 23 0 

25. Prodaný materiál 24 0 

26. Manka a škody 25 0 

27. Tvorba fondů 26 0 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 27 1 715 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 28 0 

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 29 0 

31. Prodané pozemky 30 0 

32. Tvorba a zúčtování rezerv 31 0 

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 32 0 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 33 1 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 117 201 

36. Ostatní náklady z činnosti 34 166 

II. Finanční náklady 35 0 

1. Prodané cenné papíry a podíly 36 0 

2. Úroky 37 0 

3. Kurzové ztráty 38 0 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 39 0 

5. Ostatní finanční náklady 40 0 

III. Náklady na transfery 41 0 

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 42 0 
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2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 43 0 

V. Daň z příjmů 52 0 

1. Daň z příjmů 44 0 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 45 0 

B. VÝNOSY CELKEM 53 47 442 

I. Výnosy z činnosti 54 1 276 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 55 0 

2. Výnosy z prodeje služeb 56 1 152 

3. Výnosy z pronájmu 57 0 

4. Výnosy z prodaného zboží 58 0 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 62 0 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 71 0 

10. Jiné pokuty a penále 72 0 

11. Výnosy z odepsaných pohledávek 73 0 

12. Výnosy z prodeje materiálu 74 0 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 75 0 

14. 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 

pozemků 76 0 

15. Výnosy z prodeje pozemků 77 0 

16. Čerpání fondů 78 90 

17. Ostatní výnosy z činnosti 79 35 

II. Finanční výnosy 80 32 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 81 0 

2. Úroky 82 32 

3. Kurzové zisky 83 0 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 84 0 

6. Ostatní finanční výnosy 86 0 

IV. Výnosy z transferů 97 46 134 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 98 0 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 99 46 134 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109 0 

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 110 0 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 111 0 
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Hospodářská správa 

Údržba majetku i zařízení byla v rámci možností obvykle prováděna vlastními zaměstnanci, dodava-

telsky jen v některých případech nutné odborné kvalifikace. 

V provozu jsou aktuálně čtyři služební vozy. V srpnu proběhla skartace neveřejných dokumentů. 

Proběhly všechny nutné revize a bylo vyřazeno větší množství majetku. 

V hlavní budově byly nainstalovány dvě 

4K obrazovky, které informují čtenáře 

o akcích knihovny a dalších činnostech. 

Ve studovně je umístěné profesionální 

osvětlení vč. RGB spotů. Pro veškeré 

akce je dále připraveno ozvučení vč. mi-

xážního pultu, dvou mikrofonů a jednoho 

mikroportu. 

Spolupráce s firmou CL-EVANS pro 

efektivní dokončení depozitáře funguje 

bez problémů, včetně nepovinného za-

školování činností provozních systémů 

depozitáře. Knihovna je s depozitářem 

propojena optickou sítí, Modernizována 

byla ústředna. Depozitář byl koncem roku 

připojen k elektrické síti, k plynu, vod-

nímu řadu a kanalizaci. 

 

Provedené revize a školení 

 čtvrtletní revize osobních výtahů na Sítné 

 půlroční revize nákladních výtahů 

 půlroční pravidelné revize EZS, EPS 

 revize plynových kotlů v čp. 1641, 1550, 1556, 2665 

 roční kontrola spalinových cest v čp. 1641, 1556, 2665 

 revize všech tlakových a expanzních nádob 
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SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

Při SVK působí základní odborová organi-

zace, která je součástí Odborového svazu 

pracovníků knihoven. Organizace v uplynu-

lém roce sledovala v souvislosti epidemio-

logickou situací v ČR bezpečnost práce, při-

dělování ochranných prostředků, směny za-

městnanců atd. Vzhledem k situaci se pre-

zenční členské schůze nekonaly a se zaměst-

nanci probíhala e-mailová komunikace. Pre-

zenčně se scházel pouze výbor ZO. Členové 

výboru se účastnili porad vedení SVK, na 

které byli pravidelně zváni. 

Spolupráce s odborovou organizací se stala 

vstřícnější, přestože její členská základna 

zůstává nadále v anonymitě. Jednání probí-

hají pouze se dvěma členkami odborové or-

ganizace, které se zúčastňují porad vedení 

a dostávají zápisy z porad. Jimi tlumočené požadavky základní odborové organizace jsou plněny 

v souladu se Zákoníkem práce a s dohodou z trojstranného jednání na KÚSK v červenci 2019. 
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KRAJSKÉ KNIHOVNICKÉ CENTRUM (KKC) 

Na výkonu regionálních funkcí se spolu s KKC podílely čtyři pověřené knihovny: 

 Městská knihovna Benešov 

 Městská knihovna Kutná Hora 

 Knihovna města Mladá Boleslav 

 Knihovna Jana Drdy Příbram 

Na výkon regionálních funkcí byla v r. 2020 přidělena celková částka 15 350 000 Kč. Celkem bylo 

nakoupeno 13 173 dokumentů za 2 981 200 Kč. Částka představuje cenu s rabatem, bez kterého by 

cena byla o 30,36 % vyšší, tj. 4 252 682 Kč. 

Metodická činnost 

Ke dni 31. 12. 2020 působilo ve Středočeském 

kraji 819 knihoven, z toho 

 1 krajská 

 4 pověřené 

 104 profesionálních 

 710 neprofesionálních 

V součinnosti s Odborem kultury a památkové 

péče SK postupovalo KKC podle aktualizované 

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středo-

českém kraji na období 2019-2022. 

Všechny činnosti probíhaly dle platné koncepce 

RF: 

 nákup, zpracování, distribuce a správa dokumentů výměnného fondu SK 

 poradenské a konzultační služby 

 statistická činnost 

 organizování vzdělávání knihovníků a pořádání různých vzdělávacích akcí či porad 

 profesionální pomoc s revizí, aktualizací a automatizací knihovního fondu obsluhovaných kni-

hoven 

Nákup dokumentů do výměnného fondu SK 2020 

 

Knihovna Počet nakoupených dokumentů 

Benešov 1640 

Kladno 2904 

Kutná Hora 3129 

Mladá Boleslav 2201 

Příbram 2470 

Profifond 829 

Celkem 13 173 
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Konzultační, poradenská a metodická činnost probíhala především telefonicky, prostřednictvím e-

mailů, případně videokonferenčně. Metodické návštěvy v knihovnách byly z důvodů pandemie ome-

zeny. 

Zákonem předepsané statistické výkazy byly po zpracování ukládány do databáze NIPOS. 

Uskutečnilo se celkem 19 vzdělávacích akcí ve 21 výukových dnech, z toho v rámci RF se konalo 

11 seminářů a přednášek a v rámci přidělených finančních prostředků z VISK 2 proběhlo 8 kurzů. 

Z důvodu pandemie se neuskutečnilo větší množství původně plánovaných akcí; z toho důvodu byly 

nevyčerpané finanční prostředky z VISK 2 řádně vráceny MK ČR. 

Bylo vydáno 6 čísel malého knihovnického bulletinu Mezi námi, a to jako občasník v elektronické 

podobě. 

Pokračovalo kontinuální zapojování knihoven regionu Kladensko do automatizovaného knihovního 

systému KOHA. V r. 2020 bylo připojeno 24 knihoven. 

Vzhledem k omezením vzniklým v souvislosti s rizikem nákazy covidem-19 se neuskutečnilo slav-

nostní předávání ocenění Středočeský Kramerius. Po dohodě se všemi účastníky bylo předání cen 

odloženo podle vývoje situace na neurčito. 

Časopis Čtenář 

Základní údaje 

 v r. 2020 vyšlo 11 čísel (10 čísel a 1 dvoj-

číslo) v nákladu 830 výtisků 

 náklady celkem: 1 540 683,35 Kč, z toho 

vlastní podíl 966 585,56 Kč 

 výnosy z prodeje: 324 097,79 Kč 

 grantový podíl z programu MK ČR - Kni-

hovna 21. století K 21: 250 000 Kč 

Vydavatelská filosofie 

 měsíčník Čtenář je kronikou oboru s ne-

přetržitou sedmdesátiletou tradicí 

 jediný knihovnický časopis pro celou ČR 

 dle Koncepce rozvoje knihoven 2021-2027 slouží ke vzdělávání pracovníků knihoven v ČR 

 vydávání Čtenáře má SVK jako jednu z hlavních činností uvedenu ve Zřizovací listině 

 jako nekomerční periodikum pro úzkou odbornost svou výší nákladu nechce konkurovat jiným 

periodikům 

Koncepce, zaměření, obsah 

Redakce ve spolupráci s redakční radou, která se scházela pravidelně měsíčně před uzávěrkou nad-

cházejícího čísla, řešila v zájmu zvýšení atraktivity časopisu nová témata/rubriky 

 Knihovníci jako literární tvůrci 

 Přehledové články o literaturách jednotlivých zemí, oblastí 

 Představování nových progresivních technologií, ovlivňujících činnost knihoven 
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a dále také propagaci a technickou stránku tisku 

 Zvýšení povědomí o časopisu mezi knihovnami (přes regionální metodiky až k malým knihov-

nám) – prezentace, osobní účast na celostátních i regionálních akcích (i virtuálních) 

 Zpracování ankety a její vyhodnocení. 

 Kontakt s firmami zaměřenými na knihovnickou oblast, zařazování prezentačních článků firem 

za úplatu. 

 Kvalitní kontinuální spolupráce s dodavateli služeb. 
 


