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SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR 

Mariánské nám. 98/1 

110 00 Praha 1 

 

Zápis z jednání Valné hromady 

Sdružení knihoven ČR 

 

MÍSTO KONÁNÍ:   online, zoom 

DATUM:                15. října 2020 

_________________________________________________________________________ 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: Libuše Matyášová, Veronika Chruščová (Městská knihovna v Praze) 

 

Program 

1. Zahájení, přivítání hostů 

2. Zpráva o činnosti 2019 (včetně zprávy o činnosti odborných sekcí)  

3. Zpráva o hospodaření 2019  

4. Plán činnosti 2020 – ohlédnutí 

5. Rozpočet 2020 – první výsledky 

6. Knihovny současnosti 2020 

7. Informace o studijních cestách 2020 a 2021 

8. Různé, diskuse 

9. Závěr 

 
 

Ad 1) Zahájení 

Předseda SDRUK Tomáš Řehák přivítal účastníky Valné hromady SDRUK 2020 mimořádně online 

v prostředí Zoom. Informoval, že stanovy sdružení distanční jednání umožňují, stejně tak schválená 

pandemická legislativa. V 9:15 bylo přítomno 37 zástupců členů sdružení, TŘ konstatoval, že Valná 

hromada je usnášeníschopná. Poté byla Valná hromada oficiálně zahájena. 

Tomáš Řehák zrekapituloval program Valné hromady. VH ho v této formě schválila. Dále schválila 

zapisovatelku jednání Martinu Wolnou a ověřovatele zápisu Tomáše Řeháka. 
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Ad 2) Zpráva o činnosti SDRUK v roce 2019 

Tomáš Řehák informoval o činnosti SDRUK v roce 2019 s odstupem půl roku, protože původní termín 

VH byl zrušen kvůli koroně. 

2.1 Stav členské základny 

V roce 2019 došlo ke změně v počtu členských knihoven. V době konání VH je stav členské základny 

59 knihoven. Přibylo 5 městských knihoven, Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN ukončil 

členství. 

 

2.2 Konference Knihovny současnosti 2019 

27. ročník se konal pod záštitou ministra kultury a hejtmana Olomouckého kraje ve dnech 10. - 

12. září v Olomouci. Výstupem je e-sborník + ročenka (sdruk.cz/o-nas/publikacni-cinnost). 

Zahraničními hosty byly Barbara Lison (Bremen, Německo, IFLA) a Nicola Haigh a Hayley Lindley 

(Chester, VB). 

Mottem konference bylo „1919–2019 = KNIHOVNY“ a zúčastnilo se jí cca 400 lidí. Byla tvořena 

tematickými sekcemi: Infobox, Knihovny a regionální historie, Klíčové projekty českého knihovnictví, 

Knihovny: klíč ke vzdělávání veřejnosti a závěrečný den patřil sekci Milníky a pilíře.  

Jako každý rok se předaly se medaile Z. V. Tobolky a podepsalo se memorandum o spolupráci mezi 

SDRUK, SKIP, AKVŠ a AMG ČR.  

 

2.3 Další činnost SDRUK v roce 2019 

a) Členství v Unii zaměstnavatelských svazů – za nejdůležitější výhody a příležitosti, které 

vyplývají pro SDRUK z členství v UZS, považuje předseda možnost připomínkovat legislativní 

a koncepční materiály. Je to strategická pozice, především má smysl v připomínkových 

řízeních zákonů týkajících nebo dotýkajících se činnosti knihoven. Naposledy se iniciovalo 

nepodpořit návrh vlády na úpravu alokace evropských financí z ESF do jiných priorit. 

Dále se diskutují teze nového zákona o kultuře, který by mohl znamenat velkou změnu 

v podpoře kultury v CŘ. K tomu měla připomínku paní Hantáková z Institutu umění – 

Divadelního ústavu s podnětem, aby se do návrhu zákona přidala problematika statutu 

umělce. 

 

b) Ústřední knihovnická rada (ÚKR) – SDRUK je zastoupen v ÚKR 4 členy. O činnosti v ÚKR 

informovala Eva Svobodová, místopředsedkyně SDRUK. SDRUK spolupracuje především 

nad strategickými dokumenty. 2019 13.8. se posílal dopis s vyslovením nesouhlasu k odvolání 

Víta Richtera z pozice předsedy. SDRUK se podílel na tvorbě nové koncepce KRK ČR a 

akceptovaly se výstupy projektu poslání a role knihoven. Probíhaly workshopy s metodiky, jak 

novou koncepci propagovat a srozumitelně „protlačit“. 

 

c) Jednání s MŠMT a MK – slibně pokračují jednání s MŠMT a MK o spolupráci a především 

o možnosti začlenění informačního vzdělávání v knihovnách do RVP a dalších metodik pro 

formální vzdělávání. Mělo by to knihovnám jako významným hráčům na poli vzdělávání 

umožnit čerpat prostředky z dotačních programů MŠMT.  

V oblasti CŽV je potřeba na MŠMT působit a lobbovat, aby začalo knihovny vnímat jako 

klíčové instituce v oblasti CŽV, protože tato oblast není v koncepčních materiálech MŠMT 

nijak uchopena a knihovny jsou v této oblasti jednoznačně hlavním aktérem. Připravuje se 

memorandum o spolupráci MŠMT a MK. 

 

https://sdruk.cz/o-nas/publikacni-cinnost
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d) Tomáš Kubíček informoval o činnosti SDRUK v projektu Knihovny.cz. Práce na vývoji portálu 

pokračují, nejdůležitější služby jsou Získej, implementace obálek, nasazení vufindu, pokračuje 

zapojování knihoven a dalších zdrojů, spolupráce s AKS funguje bez problémů.  

Klíčovou funkcí s vysokým potenciálem se během jarní vlny koronakrize ukázaly být 

podstránky. Například #knihovnyprotiviru bylo skvěle využito a mělo vysokou návštěvnost. 

Momentálně proměněno na online.knihovny.cz a dále se s obsahem pracuje. 

Dalšími úspěšnými online projekty jsou ctenidetem.knihovny.cz s tipy na online čtení dětem 

nebo Komenský v obrazech (komensky.knihovny.cz/). 

A v neposlední řadě Akce K (/akcek.knihovny.cz/), věnovaná připomínce likvidace klášterů a 

církevních řádů po roce 1948, která vyšla z produkce MZK. Výstava byla převedená do 

virtuální podoby.  

Všechny tyto projekty svědčí o potenciálu a velkých možnostech portálu Knihovny.cz. Správci 

portálu nabídnou platformu i online projektům jiných knihoven. 

V roce 2019 probíhala kampaň a propagace portálu díky podpoře VISK. Portál je prostě TOP. 

Služba Získej zatím nefunguje zcela spolehlivě, naopak se jiné funkce ukázaly, že mají větší 

potenciál. Momentálně se plánují online webináře pro knihovny. Vychází Eduletter. 

 

e) Tomáš Řehák vyzval nezapojené knihovny, aby se připojily do portálu. Je důležité knihovny 

spojit pro lepší služby do budoucna, kdy je toto základní infrastruktura, na které budeme 

fungovat. 

 

f) Předseda vyjádřil spokojenost s tím, že se do SDRUKu začaly zapojovat i městské knihovny. 

Požádal přítomné zástupce členských knihoven, aby pomohly se získáváním nových členů. 

Členská základna k dnešnímu dni tvoří 59 knihoven. 

 

g) Zprávy z jednotlivých odborných sekcí SDRUK – předsedové jednotlivých odborných sekcí 

přednesli zprávy o činnosti své sekce v roce 2019. Tyto výstupy jsou také součástí Ročenky 

SDRUK 2019. 

 

h) Veronika Chruščová informovala o proběhlé konferenci CovidCON, která se uskutečnila živě 

na začátku září v MKP. Záznamy jsou na webu sdruk.cz. Konference reagovala na to, jak 

knihovny zvládají a reagují na vzniklou krizovou situaci, co dělaly, jak dále. Bylo 80 účastníků 

a bude se opakovat, SDRUK díky této zkušenosti bude chtít podobně tematicky zaměřené 

akce pořádat více a dále. 

 

Ad 3) Zpráva o hospodaření 2019 

Tomáš Řehák uzavřel zprávu o činnosti zprávou o hospodaření SDRUK v roce 2019. Předsedkyně 

revizní komise Jitka Hladíková doplnila hodnocení revizní zprávou o hospodaření 2019. Revizní 

komise neshledala v hospodaření žádné nedostatky. 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 je 202 795,27 Kč. Sníží se provozní náklady – cestovné, 

občerstvení, účto. Vyšší výnos díky 5 novým knihovnám. 

Kompletní a podrobné hodnocení činnosti SDRUK za rok 2019 je v Ročence SDRUK 2019. 

Zprávu doplnila ekonomka sdružení paní Libuše Matyášová. Informovala o úpravách rozpočtu 

v roce 2020.  

Byly přesunuty termínované vklady u jiné banky s lepšími úrokovými podmínkami, nicméně se 

během posledního půlroku úrokové sazby propadly u všech bank. 

K přednesené Zprávě o činnosti za rok 2019 neměla VH připomínky a byla jednomyslně přijata.  

 

https://komensky.knihovny.cz/
https://akcek.knihovny.cz/
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Ad 4) Plán činnosti 2020 

4.1 Knihovny současnosti 2020 – bod 6 programu 

Ad 5) Rozpočet 2020 – první výsledky 

Tomáš Řehák předložil návrh úprav rozpočtu SDRUK na 2020.  

 

Rozpočet 2020 – leden  
          Náklady   Výnosy   HV 

1. provoz   273,2   185,0   -78,2 

z toho:             

  materiál 2,0         

  cestovné 10,0         

  občerstvení 15,0         

  poštovné 3,0         

  propagace 80,0         

  služby (účetnictví s aj.) 65,0         

  pojištění Kooperativa 0,2         

  
poplatky (bankovní, poštovné 
apod.) 1,0         

  odpisy 22,0         

  záštita 30,0         

  členské příspěvky 45,0   185,0     

              

2. Bibliotheca Antiqua   15,0   0,0   -15,0 

              

3. Španělsko - zájezd ředitelů   0,0   0,0   0,0 

              

4. KKS (včetně sborníku)   495,0   500,0   5,0 

              

4a. Sborník KKS   145,0   0,0   ? 

              

5.  Ročenka   20,0   0,0   ? 

              

6. Dánsko   290,0   280,0   -10,0 

              

7. sekce ( režie + honoráře)   15,0   0,0   -15,0 

              

Celkem   1 103,2   965,0   -138,2 

       ? VISK 1 
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KOMENTÁŘ: Vzhledem k situaci došlo ke snížení částky na propagaci (v položce započítán nový 

web), zamýšlená podpora členských knihoven prostřednictvím záštity akcí prozatím neuvedena 

v život. Zrušena Bibliotheca Antiqua a zájezd do Dánska. Zájezd do Barcelony – zaplacena záloha ve 

výši 80 tis. Tato částka bude buď použita na úhradu zájezdu, pokud to bude možné příští rok nebo se 

po polovině září 2021 vrátí do rozpočtu SDRUK (pokud mezitím cestovka nezkrachuje). Náklady a 

výnosy z CovidCONu jsou spojené s KKS. Na podzim probíhá ještě PR akademie, kde se nám 

nepodařilo pokrýt náklady (málo účastníků). Rozpočet tak končí ve ztrátě, která bude pravděpodobně 

nižší (nižší provozní náklady, nižší náklady za sekce), ale bude ztrátový! 

 

Ad 6) Knihovny současnosti 2020 

Tomáš Řehák a Veronika Chruščová informovali o současném stavu příprav letošní konference, 

Historicky poprvé se konference uskuteční online. Rada rozhodla o zachování kontinuity 

 ROZPOČET-ZÁŘÍ   Náklady   Výnosy   HV 
1. provoz   203,2   195,0   -8,2 

z toho:             

  materiál 2,0         

  cestovné 10,0         

  občerstvení 15,0         

  poštovné 3,0         

  propagace 40,0         

  služby (účetnictví s aj.) 65,0         

  pojištění Kooperativa 0,2         

  
poplatky (bankovní, poštovné 
apod.) 1,0         

  odpisy 22,0         

  záštita 0,0         

  členské příspěvky 45,0   195,0     

              

2. Bibliotheca Antiqua ZRUŠENO 0,0   0,0   0,0 

              

3. Španělsko - zájezd 
ředitelů ZÁLOHA 0,0   0,0   0,0 

              

4. KKS   270,0   202,0   -69,0 

z toho: Sborník KKS 145,0   101,0   -44,0 

  CovidCON 40,0   81,0   41 

  technika, služby aj. 85   20   -65 

5.  Ročenka   12,0   0,0   -12,0 

              

6. Dánsko ZRUŠENO 0,0   0,0   0,0 

              

7. PR akademie   75,0   58,2   -16,8 

              

8. sekce ( režie + honoráře)   5,0   0,0   -5,0 

              

Celkem   565,2   455,2   -110,0 



 

| 6 

konference, proto byla přesunuta do on-line prostředí a rozhodlo se, že nebudou vybírány 

účastnické poplatky. Garanti tematických bloků představili jednotlivé sekce. 

Tematické bloky: 

- Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit (garantky: Martina Wolna, Eliška 

Bartošová, Kateřina Janošková) 

- Knihovní fondy (garanti: Libuše Foberová, Iveta Tichá, Tomáš Foltýn, Miloš Korhoň) 

- Knihovny a vzdělávání uživatelů (garantky: Jana Linhartová, Blanka Konvalinková) 

- Knihovny ve virtuálním prostředí (garanti: Jan Kaňka, Ivo Kareš) 

- Komunikace koncepce knihoven (garanti: Lenka Hanzlíková, Alena Tománková) 

- Milníky a pilíře (garant: Tomáš Kubíček), sekce nebude samostatná, ale bude se prolínat 

všemi ostatními sekcemi formou krátkých videovzkazů od osobností 

 

Ad 7) Studijní cesty 2020  

Plánované zájezdy byly zrušeny, ředitelské Španělsko/Barcelona, zatím není stornovaná, zaplacena 

záloha, kterou můžeme vyčerpat, pokud se zájezd uskuteční nebo se vrátí zpět (ale až na podzim 

2021) 

 

Ad 8) Různé, diskuze 

8.1 Strategie a PR SDRUK 

Jana Linhartová se podělila o zprávu, že se účastnila jednání s gen. Pavlem u kulatého stolu na téma 

krize. Knihovny jsou součástí dokumentu a počítá se s nimi jako základní službou pro nouzový stav.  

Newsletter: Veronika, výzva k posílání zpráv z členských knihoven. 

Do různého žádné další příspěvky. 

Ad 9) Usnesení pro Valnou hromadu 

Návrh na usnesení přednesl Tomáš Řehák. Nikdo nevyslovil pozměňující návrh. Příloha zápisu č. 1. 

Pro usnesení hlasovalo pro všech 35 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 

 

Další VH se bude konat v Praze v Knihovně AV dne 18. 3. 2021. Počítáme s osobní účastí. 

 

Ad 10) Závěr 

Tomáš Řehák v závěru poděkoval Radě, ředitelům a aktivním lidem podílejících se na práci 

ve SDRUKu, a dále účastníkům VH. 

Znovu připomněl, že jsou vítány podněty na činnost SDRUK ze strany všech členských knihoven a 

otevřenost ke spolupráci na tématech a v oblastech. 

Jednání Valné hromady SDRUK bylo ukončeno ve 13:00. 

Zapsala: M. Wolna 

Ověřil: T. Řehák 


