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110 00 Praha 1 

 
 

Zápis z jednání Valné hromady 

Sdružení knihoven ČR 

 

MÍSTO KONÁNÍ:   Knihovna Akademie věd ČR, Praha 

DATUM:                6. dubna 2022 

_________________________________________________________________________ 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

Program 

1. Zahájení, přivítání čestných hostů, schválení zapisovatele, skrutátora 

2. Představení kandidátů a doplnění kandidátních listin, volba volební komise 

3. Zpráva o činnosti 2021 (vč. zprávy o činnosti odborných sekcí) 

4. Strategie SDRUK 2022+ 

5. Plán činnosti 2022 

6. Zpráva o hospodaření 2021 

7. Zpráva revizní komise 

8. Rozpočet 2022 

9. Volba členů Rady SDRUK 

10. Informace z členské základny 

11. Různé, diskuze 

12. Vyhlášení výsledků voleb do Rady 

13. Usnesení Valné hromady 

14. Závěr 

 

1) Zahájení 

Předseda SDRUK Tomáš Řehák přivítal účastníky Valné hromady SDRUK 2022 a dle prezenční 

listiny konstatoval, že Valná hromada je v 9.00 hodin usnášeníschopná (sešla se v počtu 42 účastníků 

z celkových 81 členů) a tedy zahájena. 

Po zahájení jednání Tomáš Řehák přivítal čestné hosty, ředitelku hostitelské Knihovny Akademie věd 

ČR Magdalénu Vackovou a ředitele Národní knihovny Tomáše Foltýna. 

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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2) Představení kandidátů a doplnění kandidátních listin 

Po představení kandidátů na Radu SDRUK byl vznesen návrh na schválení 12členné Rady. VH návrh 

schválila. Jeden se zdržel. 

Byla zvolena volební komise ve složení Vratislav Emler, Jitka Hladíková a Magdaléna Vecková. 

 

3) Zpráva o činnosti 2021 

Veronika Chruščová informovala o stavu členské základny. Sdružení mělo k 31. 12. 2021 celkem 

75 členů, ke dni konání VH 81 členů. 

městské knihoven - 39 

krajské knihovny (některé mají i městskou funkci) - 13 

specializované knihovny - 19 

univerzitní knihovny – 10 

 

O činnosti SDRUK informovali: 

- Tomáš Kubíček podal zprávu o provozu a vývoji portálu Knihovny.cz, který má od roku 2021 

novou koncepci. (Prezentace – Příloha č. 1) 

- Jana Linhartová podala informaci o naplňování Memoranda o spolupráci a o stavu jednání 

mezi MK a MŠMT a činnosti pracovní skupiny k naplňování, která byla ustanovena a aktivně 

pracuje od listopadu 2021. (Prezentace – Příloha č. 2) 

- Tomáš Řehák podal krátké info o zapojení SDRUK do UZS. Jeden z účinných nástrojů 

v lobbingu na státní úrovni, především v oblasti legislativy. Každá knihovna má možnost 

ovlivnit návrhy zákonů.  

- Eva Svobodová informovala o činnosti ÚKR, ve které zastupuje Sdružení knihoven. 

(Prezentace – Příloha č. 3) 

- Veronika Chruščová – informovala o aktuálním projektu česko-německé spolupráce, 

především o přípravě prezentace knihoven ČR na Knižním veletrhu ve Frankfurtu. 

- Předsedové jednotlivých odborných sekcí SDRUK přednesli zprávy o činnosti odborných 

sekcí. Tyto výstupy jsou také součástí Ročenky SDRUK 2021. Pod SDRUK pracovaly 

v letech 2019–2021 sekce: 

o Sekce pro akvizici – Daniel Bechný  

o Sekce pro bibliografii – Eva Svobodová 

o Sekce pro historické fondy – Iveta Tichá 

o Sekce pro informační vzdělávání uživatelů – Radka Kodetová 

o Sekce pro informační technologie – Tomáš Kubíček 

o Sekce městských knihoven – Martina Wolna (vznikla v roce 2021) 

o Sekce pro PR a marketing – Daniel Bechný 

o Sekce pro regionální funkce – Dana Petrýdesová 

o Sekce pro služby – Ivo Kareš 

 

4) Strategie SDRUK 2022+ 

Tomáš Řehák představil novou Strategii SDRUK 2022+, kterou vytvořila v únoru k tomu účelu 

vytvořena pracovní skupina. Vizí SDRUK na následující období je reprezentovat sebevědomé 

knihovny, které jsou pilířem demokratické, vzdělané a kulturní společnosti. Podporovat jejich 

spolupráci, přinášet inspiraci a zaštiťovat projekty celostátního významu. Soustřeďovat se na podporu 
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managementu knihoven, vytváření pozitivního legislativního prostředí a na marketing služeb. Být 

přirozeným partnerem zahraničních knihovnických institucí a spolků. 

Strategie definuje 6 klíčových oblastí: 

- Podpora, vzdělávání a síťování manažerů 

- Podpora rozvoje odborných témat českého knihovnictví 

- Podmínky pro činnost knihoven, lobbying 

- Marketing knihoven 

- Mezinárodní spolupráce 

- Synergie a nové trendy 

Text strategie na webu SDRUK: https://sdruk.cz/o-nas/strategie-sdruzeni-knihoven-cr-2022/ 

---------------- 

5) Plán činnosti 2022 

Na rok 2022 připravuje SDRUK řadu vzdělávacích akce a projektů.  

a) Nejzásadnějším je projekt s názvem Sdružení knihoven ČR – Strategický partner 

knihoven v ČR, který je podpořen z Fondů EHP a Norska a probíhá od dubna 2021 do 

března 2023. Jeho koordinátorka Eliška Bartošová podala VH zprávu o dosavadní realizaci 

projektu a jeho aktivitách. V roce 2022 se projekt zaměří na tyto aktivity: 

- Rozvojový plán a finanční plán SDRUK 

- Digitální vzdělávání seniorů: pilotní projekt spolupráce s Nadací Vodafone 

- Přenos know-how: otevřený webinář na téma Knihovny pro náročné časy 

- Série workshopů pro manažery Jak předcházet konfliktům a jak v nich navigovat: 

trénink pro manažery knihoven 

- Kampaň a publicita projektu 

Více na https://sdruk.cz/projekty/strategicky-partner-knihoven-v-cr/. 

 

b) Manažerský bujón je celoroční projekt na vzdělávání manažerů s cílem podpořit kompetence 

manažerů knihoven v oblasti strategického řízení, komunikačních dovedností ve vedení lidí, 

a advokacie knihovnických služeb (podpořen dotací K21). O aktivitách projektu informovala 

Martina Wolna a více je na webu https://sdruk.cz/manazersky-bujon-2022/.  

 

c) Veronika Chruščová informovala VH o projektu České a německé knihovny spolupracují. 

Jedná se o partnerský projekt Sdružení knihoven a německé organizace Bibliothek und 

Information Deutschland (BID). Jeho cílem je sblížit české a německé knihovnictví, usnadnit 

přenos praxe a know-how, propojovat jednotlivé knihovny, ale i knihovníky stážemi a 

studijními cestami. Více na https://sdruk.cz/projekty/ceske-a-nemecke-knihovny-spolupracuji/. 

 

d) Knihovny současnosti 2022 – o přípravách a tématech letošního ročníku celostátní 

konference informovala Veronika Chruščová a garanti jednotlivých bloků.  

Motto konference: Knihovny a společnost (Knihovna a její místo ve společnosti) 

Termín: 13.–15. září 2022, UPOL, PedF 

Tematické bloky a jejich garanti: 

- Celorepublikové projekty (garant: T. Foltýn) 

- Není malých knihoven (garantka: J. Sikorová)  

- Knihovny a prostor (garanti: R. Kodetová, L. Dostálová, I. Kareš) 

- Knihovny a inkluzivní design (garantky: J. Hladíková, L. Nivnická) 

- Knihovny a mediální gramotnost (garanti: O. Hudeček, P. Mazáčová) 

- Knihovny a vzdělávání (garantka: J. Linhartová) 

Účastnické poplatky – Radou SDRUK bylo schváleno navýšení o 15 % 

Sborník (VISK 1) – zažádáno nikoliv na textový sborník, ale na audiovizuální záznam celé 

konference 

https://sdruk.cz/projekty/strategicky-partner-knihoven-v-cr/
https://sdruk.cz/manazersky-bujon-2022/
https://sdruk.cz/projekty/ceske-a-nemecke-knihovny-spolupracuji/
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Proběhne udílení Medaile Z. V. Tobolky 

Podrobně vše na webu konference https://sdruk.cz/knihovny-soucasnosti-2022/.  

 

e) Zoom – členové SDRUK mají i v roce 2022 k dispozici licenci na platformu Zoom k pořádání 

on-line akcí. 

 

f) CovidCON 2 – v dubnu proběhl druhý ročník konference CovidCON, která tentokrát svou 

pozornost zaostřila na to, jak se (snad už slábnoucí) pandemie odrážela ve fungování 

knihoven ze tří pohledů. Diskutovalo se a sdílelo, jak se proměňuje využívanost knihoven, jak 

se mění služby, které poskytujeme, a jak se pandemie odrazila do interních vztahů knihoven. 

 

g) PR akademie – v roce 2022 se v rámci akademie uskutečnily akce Mediální trénink se 

Štěpánkou Duchkovou a celodenní dílny vypravěčství s Martinem Hakem. Více zde 

https://sdruk.cz/projekty/akademie-pr/. 

 

6) Zpráva o hospodaření 2021, Zpráva revizní komise 

Hospodářka SDRUK Markéta Řezáčová informovala o hospodaření SDRUK v roce 2021. 

Hospodaření skončilo se ziskem 99,1 tis. Kč, což je o 72,1 tis. více, než byl schválený rozpočet. Zisk 

byl generován zejména díky akcím KKS a Akademie PR. Oproti plánu byla účtována ztráta u projektu 

z NF (původně bylo plánováno zahrnout ztrátu do účetnictví až v posledním roce, ale toto je lépe v 

souladu s podmínkami dotace). 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 je 99 101,03 Kč. 

Kompletní a podrobné hodnocení činnosti SDRUK za rok 2021 je v Ročence SDRUK 2021. 

K přednesené Zprávě o činnosti za rok 2021 neměla VH připomínky a byla jednomyslně přijata. 

 

7) Zpráva revizní komise 

Předsedkyně revizní komise Jitka Hladíková doplnila hodnocení revizní zprávou o hospodaření 2021. 

Revizní komise neshledala v hospodaření žádné nedostatky. 

 

8) Rozpočet SDRUK na rok 2022 

Tomáš Řehák představil VH návrh rozpočtu SDRUK na rok 2022. Byly předloženy dvě varianty – s 

dotacemi a bez dotací, obě verze plánují ztrátový hospodářský výsledek, ale tak, aby bylo zachováno 

pravidlo, že kumulovaný hospodářský výsledek za posledních pět let nebude horší než vyrovnaný. 

Rozpočet bude upraven v průběhu roku, až bude známá výše získaných dotací. 

9) Volba členů Rady SDRUK  

Proběhla volba členů Rady SDRUK na období 2022–2025. Zvoleni byli:  

- Mgr. Marta Bauerová, Městská knihovna ve Svitavách 

- Mgr. Daniel Bechný, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

https://sdruk.cz/knihovny-soucasnosti-2022/
https://sdruk.cz/projekty/akademie-pr/
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- Mgr. Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

- Ing. Radomíra Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích 

- prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D, Moravská zemská knihovna v Brně 

- Mgr. Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny 

- Mgr. Jana Linhartová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

- PhDr. Dana Petrýdesová, Krajská vědecká knihovna v Liberci 

- RNDr. Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze 

- Mgr. Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

- Mgr. Marek Uhlíř, Městská knihovna Břeclav 

- Mgr. Martina Wolna, Knihovna Třinec 

 

10) Informace z členské základny 

O své zkušenosti a zajímavé aktivity se podělili zástupci z knihoven Louny, Žatec, Třebíč a další. 

 

11) Různé, diskuze 

Do různého žádné další příspěvky. 

 

12) Usnesení pro Valnou hromadu 

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

Usnesení – příloha č. 4. 

Další VH v roce 2023 se bude konat ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 

 

Ad 10) Závěr 

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

ve SDRUKu, a dále účastníkům VH a Knihovně AV ČR za poskytnutí krásných 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 ve 14:00. 

 

Zapsala: M. Wolna 

Ověřil: T. Řehák 


