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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:   Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc 

DATUM:                10. dubna 2019 

_________________________________________________________________________ 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program 

1. Zahájení, přivítání hostů 

2. Informace o zvolení předsedy Rady SDRUK a jmenování členů Rady SDRUK 

3. Zpráva o činnosti 2018 (včetně zprávy o činnosti odborných sekcí) 

4. Zpráva o hospodaření 2018 

5. Plán činnosti 2019 

6. Rozpočet 2019 

7. Knihovny současnosti 2019 

8. Informace o studijních cestách 2019 

9. Memorandum (SKIP, SDRUK, AKVŠ, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.) 

10. Různé, diskuse 

11. Závěr 

 
 

Ad 1) Zahájení 

Předseda SDRUK Tomáš Řehák přivítal účastníky Valné hromady SDRUK 2019 a dle prezenční 

listiny konstatoval, že Valná hromada není usnášeníschopná, v čase zahájení jednání, tedy v 9:00, 

bylo přítomno pouze 21 zástupců z 54 členských knihoven. Předseda jednání přerušil do 10:00. Proto 

byly následně po přivítání ředitelky hostitelské knihovny Jitky Holáskové do programu zařazeny 

prohlídky několika pracovišť VKOL. V 10:00 předseda konstatoval, že se Valná hromada stala 

schopnou usnášení, přítomno bylo 26 členských knihoven.  

Po zahájení jednání Tomáš Řehák přivítal ředitele Národní knihovny Martina Kocandu, který pronesl 

zdravici a informoval o stavu jednání mezi Dilia a MK ve věci autorských práv a licence pro knihovny 

na elektronické dodávání dokumentů, dále o průběhu revitalizace Klementina a nakonec tlumočil 

návrh CzechTourismu na spolupráci s knihovnami. 
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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. 

 

Ad 2) Informace o zvolení předsedy Rady SDRUK a jmenování členů 

Rady SDRUK 

Aktuální složení orgánů SDRUK: 

Od roku 2018 funguje Rada SDRUK nově rozšířená o zástupce městských knihoven (Martina Wolna, 

Třinec a Eva Měřínská, Tábor) ve složení Daniel Bechný, Ivo Kareš, Radomíra Kodetová, Blanka 

Konvalinková, Tomáš Kubíček, Hana Landová, Eva Měřínská, Tomáš Řehák, Eva Svobodová a 

Martina Wolna. 

Rada hlasováním per rollam ve dnech 13.–14. června 2018 jednomyslně zvolila do funkce předsedy 

SDRUK dosavadního předsedu RNDr. Tomáše Řeháka a jako místopředsedkyni rovněž úřadující 

místopředsedkyni Mgr. Evu Svobodovou.  

Tajemnicí SDRUK byla na jednání dne 5. 2. 2019 zvolena Mgr. Martina Wolna. 

Revizní komise pokračuje v dosavadním složení Jitka Hladíková, Michal Kejzar, Radomíra Olšinová, 

všichni její členové souhlasí. 

Nově byla pověřena agendou udělování medaile Z. V. Tobolky Mgr. Blanka Konvalinková. 

 

Ad 2) Zpráva o činnosti SDRUK v roce 2018 

Tomáš Řehák informoval o činnosti SDRUK v roce 2018. 

2.1 Stav členské základny 

V roce 2018 nedošlo ke změně v počtu členských knihoven. V době konání VH je stav členské 

základny 54 knihoven. 

Předseda vyjádřil zájem SDRUKU na tom, aby se tempo nárůstu knihoven ve sdružení zvyšovalo, což 

se v roce 2018 nepovedlo. Chce, aby se SDRUK stal reprezentativní platformou pro větší knihovny. 

Vyzval proto přítomné zástupce členských knihoven o pomoc se získáváním nových členů. 

2.2 Konference Knihovny současnosti 2018 

25. ročník se konal pod záštitou ministra kultury a hejtmana Olomouckého kraje ve dnech 11.–13. září 

v Olomouci. Mottem konference bylo „Tvoříme zlatá léta“ a zúčastnilo se jí 347 lidí. Byla tvořena 

tematickými sekcemi: Infobox, Celoživotní vzdělávání knihovníků, Vzdělávání veřejnosti, Knihovna pro 

všechny, Design služeb a marketing a Aktuální klíčové a koncepční projekty českého knihovnictví. 

Zahraničními hosty byli Krist Biebauw (Belgie) a Valerie J. Gross (USA). Kladně hodnocené jednotlivé 

sekce, ohlas na vystoupení Valerie J. Gross. 

2.3 Další činnost SDRUK v roce 2018 

a) Strategie SDRUK – Rada SDRUK se na VH 2018 zavázala vytvořit novou vizi a strategii pro 

SDRUK. Vznikla pracovní skupina, která bude na úkolu pracovat. Zároveň Rada pracuje na 

komunikační strategii sdružení, která je už zpracovaná ve formě návrhu. 
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b) Členství v Unii zaměstnavatelských svazů – za nejdůležitější výhody a příležitosti, které 

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

koncepční materiály. 

 

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.  

 

d) Knihovny jako výzkumné instituce – jedno ze stěžejních témat krajských a specializovaných 

knihoven. Tyto nejsou zařazeny do systému VO, protože nesplňují podmínky. Vyjednává se 

alespoň jejich začlenění do CzechELib.  

 

e) Memorandum o spolupráci SKIP, SDRUK, AKVŠ, AMG – v roce 2018 probíhala jednání 

k návrhu znění Memoranda o spolupráci mezi SKIP a SDRUK. Na VH 2018 projevila zájem 

o připojení k Memorandu AKVŠ a v poslední fázi jednání se k Memorandu připojila sekce 

knihoven Asociace muzeí a galerií ČR. Znění bylo připomínkováno všemi aktéry a postupně 

upravováno do podoby předložené na VH 2019. (viz bod 7) 

 

f) Studijní cesty – v roce 2018 se uskutečnily studijní cesty do Finska a Německa pro manažery a 

pracovníky členských knihoven. O jejich průběhu referovali organizátoři Dan Bechný a Jana 

Linhartová. 

 

g) Knihovny.cz – SDRUK je administrátorem portálu, agendy smluv, poskytuje právní zajištění, 

provoz zajišťují MZK a Knihovna AV. V roce 2018 intenzivní vývoj portálu, spolupráce s VUT, 

spolupráce se zapojením KOHY. Díky dotaci VISK došlo k většímu zapojování především 

městských knihoven, nově zapojeno 34 knihoven. 

Od roku 2018 došlo ke změně financování, z dotačního režimu VISK bylo financování přetaveno 

přímo do rozpočtu MZK, přineslo to zjednodušení pro MZK i přes riziko možného snížení 

rozpočtu v budoucnosti. Daří se získat prostředky mimo rozpočet, financování je prozatím 

stabilizované. Pokračuje se ve školeních a propagaci přímo v knihovnách, k dispozici je e-

learningový kurz na kurzy.knihovna.cz. 

Dobrá spolupráce s KISKem, nový šéf portálu je Martin Krčál, zapojení studentů v testování a 

výzkumech, zadávají se diplomové práce.  

Implementace části služby ZÍSKEJ by měla proběhnout do června, kdy bude spuštěn testovací 

provoz, postupně se budou ladit a dokončovat další funkcionality. Čeká se na vyřešení právní 

problematiky, návrh smlouvy připravila NTK, nyní se finalizuje. 

 

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

přednesli zprávy o činnosti své sekce v roce 2018. Tyto výstupy jsou také součástí Ročenky 

SDRUK 2018. 

 

 

Ad 3) Zpráva o hospodaření 2018 

Tomáš Řehák uzavřel zprávu o činnosti zprávou o hospodaření SDRUK v roce 2018. Předsedkyně 

revizní komise Jitka Hladíková doplnila hodnocení revizní zprávou o hospodaření 2018. Revizní 

komise neshledala v hospodaření žádné nedostatky. 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 je 81 346,76 Kč. 

Kompletní a podrobné hodnocení činnosti SDRUK za rok 2018 je v Ročence SDRUK 2018. 
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K přednesené Zprávě o činnosti za rok 2018 neměla VH připomínky a byla jednomyslně přijata. Poté 

předseda vyhlásil přestávku, jednání pokračovalo ve 12:00 v počtu 25 členů, 

Ad 4) Plán činnosti 2019 

Tomáš Řehák předložil návrh rozpočtu SDRUK na 2019.  

Největší nákladovou položku tvoří KKS a studijní cesty a návrh na navýšení položky na propagaci. 

 

Ad 5) Knihovny současnosti 2019 

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

jejímž mottem je „1919–2019=KNIHOVNY!“, ponese se v národních barvách (červená, modrá a 

bílá) a v duchu 100letého výročí 1. knihovního zákona. Proběhne v termínu 10.–12. 9. 2019 

na Pedagogické fakultě UPOL.  

Tematické bloky: 

- Infobox (Dan Bechný, Jan Kaňka, Jiří Nechvátal) 

- Knihovny a regionální historie (Ivo Kareš, Miloš Korhoň) 

- Klíčové projekty českého knihovnictví (Vít Richter, Roman Giebisch) 

- Knihovny klíč ke vzdělávání veřejnosti (Blanka Konvalinková, Hana Landová, Jana 

Linhartová) 

- Milníky a pilíře (Tomáš Kubíček, Tomáš Řehák) 

- zahraniční hosté, zatím přislíbila Barbara Lison z Brém. 

 

b) Předseda představil návrh Rady na navýšení účastnických poplatků v roce 2019 o 100 Kč. VH 

schválila navýšení účastnických poplatku bez připomínek. 

 

c) Uplynulo již 8 let od redesingu konference a Rada má záměr znovu dramaturgii konference 

aktualizovat a zatraktivnit. K tomu účelu vznikl pracovní tým, který bude koordinovat Martina 

Wolna. Tomáš Řehák vyzval přítomné k zapojení do týmu. Zapojili se Jan Doboš, Jana 

Linhartová, Tomáš Kubíček, Alena Pudlovská a Veronika Chruščová.  

 

Ad 6) Studijní cesty 2019  

Jana Linhartová seznámila s plánovanými studijními cestami v roce 2019 do Skotska a Holandska. 

Manažerská cesta do Skotska je již naplněna a uzavřena. 

Skvěle připravený zájezd je zájezd pro pracovníky členských knihoven do Holandska ve dnech 23.–

27. 4. Ještě možnost se přihlásit. Viz http://sdruk.mlp.cz/novinky/knihovny-v-zemi-vetrnych-mlynu/. 

 

Ad 7) Memorandum SDRUK, SKIP, AKVŠ a AMG  

Memorandum po dlouhém procesu a úpravách přijato všemi aktéry. Memorandum bude oficiálně 

podepsáno představiteli všech aktérů na KKS v Olomouci. Vzhledem k vývoji a zapojení dalších dvou 

asociací se Rada rozhodla, že ještě uzavře samostatnou dohodu o spolupráci se SKIP, jak bylo 

původně zamýšleno. 

VH jednomyslně přijala návrh znění Memoranda a pověřila Radu dalším postupem. 

http://sdruk.mlp.cz/novinky/knihovny-v-zemi-vetrnych-mlynu/
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Ad 8) Různé, diskuze 

8.1 Strategie a PR SDRUK 

Veronika Chruščová informovala, že proběhla analýza komunikačních kanálů SDRUK a vznikla 

strategie jejich rozvoje a naplňování a využívání v PR komunikaci a představila návrhy pro zlepšení 

komunikace. Vyzvala přítomné k zasílání zajímavostí z členských knihoven k oživení propagace 

SDRUK. Navrhla otevření e-mailové konference pro členské knihovny. Nakonec objasnila požadavek 

na vyčlenění finanční částky 80 tisíc na rok 2019 na propagaci. 

8.2 Cena Z. V. Tobolky 

Blanka Konvalinková připomněla, že v rámci KKS tradičně proběhne udělení medailí Z. V. Tobolky. 

Stručně zopakovala, za co se cena uděluje a vyzvala přítomné, aby posílali nominace.  

V roce 2019 je k tomuto účelu vytvořen nový formulář, který je v souladu s GDPR a do konce dubna 

bude vystaven na webu SDRUK. Informace o udílení cen a podmínkách jsou na  

http://sdruk.mlp.cz/sdruk/medaile-z-v-tobolky/clanek/medaile-z-v-tobolky. Nominace lze zasílat 

do 15. 6. Nově je zvolená hodnotící komise ve složení předseda Rady SDRUK, místopředsedkyně 

Rady SDRUK, organizační pracovník SDRUK, tajemník SDRUK a dva členové Rady SDRUK 

(E. Měřínská, T. Kubíček). 

 

Do různého žádné další příspěvky. 

 

Ad 9) Usnesení pro Valnou hromadu 

Návrh na usnesení přednesl Tomáš Řehák. Nikdo nevyslovil pozměňující návrh. 

Pro usnesení hlasovalo pro všech 25 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 

 

Další VH se bude konat v Praze v Knihovně AV dne 23. 4. 2020. 

 

Ad 10) Závěr 

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

ve SDRUKu, a dále účastníkům VH a Vědecké knihovně v Olomouci za poskytnutí prostor. 

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 v 13:00. 

 

Zapsala: M. Wolna 

Ověřil: T. Řehák 

http://sdruk.mlp.cz/sdruk/medaile-z-v-tobolky/clanek/medaile-z-v-tobolky

