
 

| 1 

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR 

Mariánské nám. 98/1 

110 00 Praha 1 

 

Zápis z jednání Valné hromady 

Sdružení knihoven ČR 

 

MÍSTO KONÁNÍ:   online, zoom 

DATUM:                18. března 2021 

_________________________________________________________________________ 

Přítomni: ? 

 

Program 

1. Zahájení, přivítání hostů 

2. Zpráva o činnosti 2020 (včetně zprávy o činnosti odborných sekcí)  

3. Zpráva o hospodaření 2020  

Zpráva revizní komise 

4. Plán činnosti 2021 (projekty, sekce) 

Knihovny současnosti 2021 

Norské fondy (nový bod) 

Rozpočet 2021  

5. Různé, diskuse 

Informace z členské základny 

6. Závěr 

 
 

Ad 1) Zahájení 

Předseda SDRUK Tomáš Řehák přivítal účastníky Valné hromady SDRUK 2021 v online prostředí 

zoom. V čase zahájení jednání, tedy v 9:00, bylo přítomno 55 zástupců z 68 členských knihoven a 

předseda konstatoval, že Valná hromada je usnášení schopná.  

Poté byla Valná hromada oficiálně zahájena. 

Všichni účastníci byli informováni o tom, že Valná hromada se nahrává. Důvodem je doložitelnost pro 

účely projektu SDRUK podpořenou dotací Norských fondů.  

Tomáš Řehák seznámil účastníky Valné hromady s programem a VH ho v této formě schválila. Dále 

schválila zapisovatelku jednání Martinu Wolnou a ověřovatele zápisu Tomáše Řeháka. 

 



 

| 2 

Ad 2) Zpráva o činnosti SDRUK v roce 2020 

Tomáš Řehák informoval o činnosti SDRUK v roce 2020, mimořádně pouze za uplynulého půl roku, 

protože termín VH 2020 byl posunut kvůli pandemii v roce 2020 z jara do podzimu. 

2.1 Stav členské základny 

V roce 2020 došlo ke změně v počtu členských knihoven. V době konání VH je stav členské základny 

68 knihoven. Přibylo 10 členských knihoven, jedna knihovna ze sdružení vystoupila. 

 

2.2 Konference Knihovny současnosti (KKS) 2020 

Veronika Chruščová jako programová ředitelka KKS informovala o uplynulém ročníku, který proběhl 

online. 27. ročník se konal v platformě zoom se streamem na youtube ve dnech 2-4/11/2020 a 

zúčastnilo se jí přímo v zoomu cca 350 lidí a další sledovali živé přenosy na soc. síti. Záznamy 

z konference jsou k dispozici na youtube kanále SDRUKu 

https://www.youtube.com/channel/UCrvFG6uWSCa09Z3Gu-VN0mw. Na Konferenci mimořádně 

nevybíraly účastnické poplatky, SDRUK zajistil financování z rezerv z minulých let. Na vydání 

sborníku byla poskytnuta dotace VISK. 

KKS 2020 byla tvořena tematickými sekcemi: Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra 

komunit, Knihovny jako vzdělávací instituce a Knihovny ve virtuálním prostředí. Každý programový 

blok byl doplněn krátkými video pozdravy vybraných zajímavých osobností. Jednotliví garanti shrnuli 

programové části a bloky konference. Příspěvky, které na KKS zazněly, jsou k dispozici také ve 

Sborníku z konference, který je stažení na https://sdruk.cz/sbornik-z-knihoven-soucasnosti-2020/.  

Jana Linhartová pochválila Veroniku Chruščovou za organizaci a mimořádně náročnou přípravu KKS. 

V roce 2020 se nepředávaly se medaile Z. V. Tobolky vzhledem k formátu konference. 

Na podnět a ve spolupráci se sekcí trenérů paměti SKIP a jeho předsedkyně Dagmar Maroszové, 

navázal na KKS v listopadu samostatný blok odborných příspěvků k tématu online vzdělávání seniorů 

v knihovnách. Bohužel z důvodu nedostatku času byly tyto příspěvky na KKS zkráceny, což mnoho 

účastníků konference mrzelo. Proto byly zařazeny do odborného bloku pravidelného setkání trenérů 

paměti. Blok s názvem Senioři ve virtuálním věku byl složen ze tří příspěvků a účastníci KKS je tak 

mohli slyšet v nezkrácené verzi. 

 

2.3 PR akademie 

O proběhlém i probíhajícím ročníku PR akademie informovala manažerka projektu a lektorka Věra 

Ondřichová. PR akademie je projekt trvající od roku 2016 s myšlenkou dodávat knihovnám ucelené 

vzdělávání v PR. Obor se stále mění a vyvíjí a cílem je, aby každá, i ta nejmenší knihovna měla 

přístup k tomuto vzdělávání s reflektování aktuálních trendů. V roce 2020 přišla poptávka, aby se 

akademie ještě více designovala pro malé knihovny, ve smyslu PR minima. V tomto duchu byla 

připravena v letošním roce a přešla do on-line formy. Proběhlo 8 setkání, mimořádně aktuálně bylo 

zařazeno téma krizové komunikace. Ohlasy jsou velmi pozitivní a zpětná vazba potvrzuje, že 

knihovnám pomáhá. Ředitelka z Loun Dagmar Kučerová svými slovy potvrdila, že pro ni osobně byla 

akademie obrovským přínosem. 

 

2.4 Knihovny.cz  

Tomáš Kubíček informoval o vývoji portálu Knihovny.cz. Portál funguje už 5 rokem a MZK je pověřena 

správou a fungováním portálu. Portál se stále rozvíjí, a to i díky spolupráci s dalšími subjekty. Vytváří 

další nové tematické sbírky a cílí na konkrétní skupiny návštěvníků. Společně s MKP se realizovalo 

spojení s e-knihovnou. Nejnavštěvovanější byl web knihovnyprotiviru.cz (nyní online.knihovny.cz), 

https://www.youtube.com/channel/UCrvFG6uWSCa09Z3Gu-VN0mw
https://sdruk.cz/sbornik-z-knihoven-soucasnosti-2020/
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rozcestník k digitálními obsahu pro čtenáře knihoven. K nejnovějším velkým projektům patří 

konference o česko-francouzském skladateli Antonínu Rejchovi s názvem „Antonín Rejcha 

znovunalezený“, kterou realizovala MZK ve spolupráci s Francouzskou národní knihovnou. 

Došlo k propojení s portálem NDK DNNT, opět se díky tomu zvýšil počet návštěvníků a uživatelů cca 

o 60 %. Je nutné, aby zapojené knihovny začaly aktivně pomáhat propagovat portál. 

V červnu byla v portálu zpřístupněna služba Ziskej a pokračovaly práce na nové verzi vufindu, 

úpravami prochází informační infrastruktura portálu. Z dlouhodobého strategického pohledu je to 

klíčový společný projekt knihoven ČR. K zapojování knihoven vyzval i Tomáš Řehák. 

 

2.5 CovidCON 

V září v MKP uskutečnila konference CovidCON. O jejím smyslu a průběhu informovala Hana 

Landová. Akce měla podtitul Knihovny v čase krize aneb Knihovny vs. Covid19! a reflektovala situaci, 

ve které se ocitly knihovny v první vlně pandemie. Ta zasáhla do fungování celé společnosti a 

samozřejmě i do činnosti knihoven, které procházely a stále procházejí turbulentním obdobím: Jaké 

byly knihovny bez čtenářů? Jaké změny tato krize knihovnám přinesla? Naučili jsme se něco nového, 

posunuli jsme se? A jsme připraveni na další kolo? Konference nabídla prostor pro sdílení zážitků, 

emocí a zkušeností. 

Bohužel, na akci nemohli být všichni, kdo chtěli, proto jsou vybrané přednášky k dispozici na webu 

SDRUKu ve verzi video i audio. Zpětně je možné osvěžit si příspěvky ze všech tří programových 

bloků: První vlna z první řady (Jak se knihovny vyrovnávaly s rychle se měnícími opatřeními, jak 

koronavirus zasáhl knihovny v zahraničí), Jeden za všechny… (Služby čtenářům a knihovníkům 

v rámci celé republiky), Knihovny aneb služby všeho druhu (příklady dobré praxe v konkrétních 

knihovnách), Jak se do lesa volá… (panelová diskuze o komunikaci knihoven v době první 

koronavirové krize). 

Akce se osvědčila a Rada SDRUK se shodla, že bude v organizaci pokračovat, zazněla tedy i 

pozvánka na letošní ročník, který se chystá na červen. Záznamy přednášek jsou na 

https://sdruk.cz/covidcon/. 

 

2.6 Leadership a advokacie knihoven 

22. a 23. 1. 2020 proběhl v Plzni seminář pro ředitelky a ředitele městských knihoven se zájmem 

o sdílení zkušeností v oblasti vedení lidí, svých zaměstnanců. Praktickým workshopem se věnoval 

fenoménu zvanému leadership a hledání cest, jak by ředitelům a ředitelkám mohl být SDRUK v této 

oblasti nápomocen. Výstupem workshopu byla mimo jiné témata, která by účastníci v budoucnu rádi 

probrali hlouběji nebo opakovaně: pracovní právo, metody vedení lidí, jak objevovat a podpořit 

pracovní potenciál ve svých kolezích, jak začleňovat do činnosti knihovny nové projekty. 

Druhá část setkání byla věnována debatě nad aktuálně vzniklou koncepcí českého knihovnictví, 

myšlence krajských ambasadorů a motivačních seminářů. Lektorkami a organizátorkami semináře 

byly Martina Wolna a Eva Staněk. 

 

2.3 Další činnost SDRUK v roce 2020 

a) Členství v Unii zaměstnavatelských svazů – Politický a legislativní lobbing je další činnost 

SDRUK, především prostřednictvím ÚZS, jehož je SDRUK členem. Nejvýznamnějším 

lobbingem v uplynulém roce bylo připomínkování a tlak na změnu zákona o přerozdělení ESF 

a návrhu jeho razantního snížení. Dále se členové SDRUK zabývali aktuálními otázkami 

odehrávájícími se v kulturní sekci ÚZS. Momentálně se např. připravuje zákon o kultuře, 

protože obecný zákon o kultuře v ČR chybí, měl by být základní normou pro kulturu v ČR, 

která by mohla definovat povinnosti pro veřejnou správu. 

https://sdruk.cz/covidcon/
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b) Ústřední knihovnická rada (ÚKR) – SDRUK je zastoupen v ÚKR 4 členy. O činnosti v ÚKR 

informovala Radka Kodetová. V roce 2020 se sešla 2x, scházela se online, v lednu v Liblicích 

proběhl workshop k finalizaci Koncepce knihoven ČR, byli přizvaní i další odborníci z knihoven 

mimo ÚKR. Proběhlo i setkání s ministrem o vzdělávací roli knihoven, o jejich klíčové roli v 

neformálním vzdělávání a zapojování do formálního vzdělávání. Celková zpráva je součástí 

ročenky. 

 

c) Jednání s MŠMT a MK – V roce 2020 se fyzicky setkala expertní skupina MŠMT, MK a ÚZS 

pouze dvakrát, a to 10. ledna a poté 12. března. Od prvního lockdownu se skupina již nesešla.  

Vlivem současné pandemické situace se prozatím nepodařilo podepsat připravené 

Memorandum o spolupráci mezi resortem kultury a školství, ale předpokládá se, že by k 

tomuto aktu mohlo dojít po skončení současného nouzového stavu, informovala Jana 

Linhartová, která je iniciátorkou a aktivní vyjednavatelkou v jednáních za SDRUK. 

 

d) 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 68 knihoven. 

 

e) 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. TŘ vyzval všechny knihovny k zapojení do práce v sekcích, služba celé 

společnosti, tvoří expertní backround oboru, přínosem pro samotnou knihovnu. Být u toho se 

vyplácí! Zapojte se do činnosti sekcí. 

 

 

Ad 3) Zpráva o hospodaření 2020 

Tomáš Řehák uzavřel zprávu o činnosti zprávou o hospodaření SDRUK v roce 2020. Předsedkyně 

revizní komise Jitka Hladíková doplnila hodnocení revizní zprávou o hospodaření 2020. Revizní 

komise neshledala v hospodaření žádné nedostatky. Tomáš Řehák představil novou hospodářku 

Markétu Řezáčovou, pracuje jako metodička ekonomického oddělení MKP. Od 1. 4. přebírá 

hospodaření SDRUKU. 

Záporný HV po několika letech ve výši -31.725,21, méně, než bylo plánováno. Po mnoha letech 

záporný výsledek z logických důvodů, především financování KKS. Minulá VH povolila ztrátu 111 tisíc, 

ale nakonec nebyla tak vysoká. Ale mělo to smysl a dopad, Rada se jednomyslně shodla na tom, že 

to bylo dobré rozhodnutí!  

Kompletní a podrobné hodnocení činnosti SDRUK za rok 2020 je v Ročence SDRUK 2020. 

K přednesené Zprávě o činnosti za rok 2020 neměla VH připomínky. 

 

 

 

 

 

 

Přehled v tis. Kč Náklady Výnosy HV 
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Provoz, z toho: 205,4 203,1 -2,2 
materiál 0,8 

  cestovné 0,7 
  občerstvení 0,2 
  poštovné 0,5 
  propagace 45,9 
  služby (účetnictví, internet s 

aj.) 104,6 
  pojištění Kooperativa 0,4 
  poplatky (bankovní apod.) 1,4 
  os. náklady 5,9 
  čl. příspěvky 45,0 195,0 

 úroky 
 

8,1 
 Akademie PR 75,0 58,6 -16,4 

KKS 49,9 93,0 43,1 
Ročenka 11,0 0,0 -11,0 
Sborník (dotace VISK) 147,0 101,0 -46,0 
Semináře 7,6 8,8 1,2 
Sekce - regionální funkce 0,4 0,0 -0,4 

    Celkem 496,3 464,5 -31,7 
 

 

Ad 4) Plán činnosti 2021 

Tomáš Řehák předložil návrh rozpočtu SDRUK na 2021. Přehledová tabulka níže. 

 

4.1 Knihovny současnosti 2021 

a) Veronika Chruščová informovala o stavu příprav letošní konference. Letošní konference se 

chystá v termínu 7.-9. 9. 2021 v Olomouci, nebo online v zoomu v listopadu. Veronika představila 

program a informace k KKS. Věříme, že se všichni budeme moci sejít, ale je připraven i přesun do 

online, pokud to situace nedovolí. 

 Zahájení první den se zahraničními hosty (Ilona Kish, ředitelka organizace Public Libraries 2030 a 

Rob Bruijnzeels), chystá se s nimi diskuze, ne frontální přednášky/prezentace.  

 Druhý den tři bloky opět reflektující Koncepci rozvoje knihoven ČR. 

 Třetí den Milníky a pilíře. 

 Doprovodný program: workshopy, laboratoř, nebo kamion FabLabu, program je v přípravě. Stále 

se ještě oslovují partneři a sponzoři akce, požádáno z VISK1 na vydání sborníku, získána dotace. 

 Představení účastnických poplatků na offline i online verzi konference. Letos již nemůže být online 

KKS zdarma. 
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K navrženým cenám neměl nikdo připomínky. 

 

4.2 Nový projekt „Norské fondy“ 

SDRUK získal dotaci na zajištění personální stabilizaci SDRUKu, rozšíření členské základny a 

propagace a větší nabídku činností. Veronika Chruščová informovala o cílech a aktivitách projektu a 

časovém harmonogramu. 

Administrátorem Veronika Chruščová 

Ekonom projektu Markéta Řezářová 

Hledá se koordinátor, byla stanovena komise na výběr. (Pozn. po konání VH se dne 26. března 

komise sešla a koordinátorkou projektu byla vybrána Eliška Bartošová, která v předchozím období 

působila jako manažerka projektu Sociální inovace v knihovnách realizovaného KISK FF MU.) 

 

4.3 Žádosti o dotace v roce 2021 

V roce 2020 požádal SDRUK o dotace: 

- na konferenci CovidCON, druhý ročník, akce pro setkávání a sdílení, pro max. 200 lidí. Žádáno o 

podporu z K21. I s neformálním programem. 

- Rozvoj manažerů městských knihoven. Info Eva Staněk. 

- Licence na zoom pro členské knihovny, jako služba pro členské knihovny. 5 licencí, 3 pro místnosti a 

2 webináře pro 300 a 500 lidí. Zájem o službu je velmi vysoký, zoom je využívám každý den. 

Požádáno o dotaci, dofinancování ze SDRUK. Je to velmi užitečná služba, i přes ztrátu v rozpočtu. 

Nikdo z přítomných nevznesl jiný názor. 

 

4.4 Návrh rozpočtu na rok 2021 

Návrh rozpočtu na rok 2021 představila Markéta Řezářová, nikdo nevznesl připomínku. HV je 

plánovaný mírně ziskový, záleží na dotacích a realizaci akcí. 

Bylo blíže představeno hospodaření v minulých letech, aby VH byla informována o finanční rezervě 

SDRUku. 
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Přehled v tis. Kč Náklady Výnosy HV 

Provoz, z toho: 181,4 220 38,6 
materiál 2 

  cestovné 10 
  občerstvení 15 
  poštovné 3 
  propagace 40 
  služby (účetnictví, internet 

s aj.) 65 
  pojištění Kooperativa 0,4 
  poplatky (bankovní apod.) 1 
  os. náklady 0 
  čl. příspěvky 45 220 

 Ročenka 15 
 

-15 
Sekce (režie + 
honoráře) 15,5 

 
-15,5 

KKS 21 400 500 100 
Projekty (dotace) 

   Sborník KKS (VISK 1) 120 80 -40 
Licence ZOOM (VISK 
3) 123,1 84 -39,1 
CovidCON 2 (K21) 42 40 -2 
Vzdělávání pro 
manažery (K21) 80 80 0 
Norské fondy - část na 
2021 530,8 530,8 0 

    Celkem 1507,8 1534,8 27 
 

 

Ad 5) Různé, diskuze 

Některé členské knihovny představily své aktivity v pandemické době. 

Vít Richter info o ÚKR, výzva k diskuzi o VISK. Smlouva s nakladateli pro provoz digitálních knihoven 

a DNNT, výzva k zapojení do DNNT. 
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Ad 6) Usnesení pro Valnou hromadu 

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

Pro usnesení hlasovalo pro všech 55 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 

 

Další VH se bude konat v Praze v Knihovně AV, termín bude upřesněn. 

 

Ad 7) 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 


