ZÁPIS z jednání komise
Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 5
dne 12. 2. 2021
Přítomni: Marcela Hladíková (Věd. knihovna ÚJEP Ústí n. L.), Mgr. Jan Klos (MZK Brno),
Mgr. Nataša Mikšovská (NK ČR), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Kateřina Neradová
(Knihovna AV ČR, v.v.i.), PhDr. Jaroslava Svobodová (NK ČR), Mgr. Veronika Švejdová
(KVK Liberec), Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (MZM).
Omluvena: Mgr. Kateřina Adamová (VK Olomouc)

1. Zahájení a volba předsednictva:
Vzhledem k nouzovému stavu a vládním opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19
jednání proběhlo online na platformě Zoom. Jednání zahájila Mgr. Miturová (tajemnice).
Novými členkami komise od r. 2021 jsou Mgr. Adamová (omluvena) a Mgr. Švejdová.
Předsedkyní byla zvolena PhDr. Svobodová, místopředsedkyní Mgr. Valentová, Ph.D.
Jednání dále vedla předsedkyně komise.
2. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 5 a jiné:
Odborná garantka Mgr. Mikšovská předložila souhrnnou zprávu o naplňování cílů
podprogramu VISK 5 za rok 2020 (http://visk.nkp.cz/visk-5). Během roku bylo vytvořeno
34 274 nových bibliografických záznamů ve standardizovaném formátu MARC21 a dodáno
do Souborného katalogu ČR CASLIN (v údaji nejsou zahrnuty příspěvkové organizace MK,
které získávají prostředky na projekty VISK 5 v rámci příspěvku na činnost).
V zadávací dokumentaci na r. 2022 bude zdůrazněna nutnost vyplňovat tabulku Základní
údaje o žadateli.
3. Projednávání projektů:
Pro rok 2021 byly stanoveny tyto zásady:
 existující spolupráce žadatele se Souborným katalogem ČR (SK ČR),
 podpora retrokonverze a rekatalogizace fondů s významným přínosem pro SK ČR a
meziknihovní výpůjční službu (MVS),
 dodržování platných knihovnických i technických standardů,
 podpora projektů rozpracovaných v předchozích letech,
 možnost doplnění věcného popisu dokumentů,
 výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů.
Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování:
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem
jednání bylo splnění základních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
k podprogramu VISK 5 na rok 2021, přínos pro SK ČR a MVS, dodržování knihovnických a
technických standardů, kontinuita z předchozích let, efektivita využití prostředků (cena za 1
záznam), množství dodaných záznamů do SK ČR. Poté byly jednotlivým projektům
přidělovány konkrétní částky. Pokud byl projednáván projekt instituce, jejímž pracovníkem
(členem statutárního orgánu) je člen komise, pak se tento člen komise rozpravy ani hlasování
o projektu neúčastnil.
4. Důvody nepřidělení dotace:
- projekt č. 1 (Česká botanická společnost, z.s.): zamítnut všemi hlasy ze 6 přítomných členů.
Zdůvodnění: do Souborného katalogu nebyl dosud dodán deklarovaný počet záznamů za rok
2019 a nebyla splněna povinná spoluúčast žadatele, která podle zadávací dokumentace VISK

5 má činit minimálně 30 % celkových nákladů projektu. Kromě uvedených závažných
připomínek byla nesprávně kalkulována cena za 1 záznam (je třeba kalkulovat z celkových
nákladů projektu, nejen z požadavku na dotaci).
5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace:
- projekt č. 2 (ÚZEI): Nesprávně kalkulovaná cena za 1 záznam.
- projekt č. 3 (VK Olomouc): Dotace byla krácena z důvodu opakující se připomínky z r.
2020 - použití neaktuální tabulky Základní údaje o žadateli, v níž chybí údaje o typu podpory,
a dále nerozepsání osob podílejících se na zajištění projektu v komentáři rozpočtu podle
stanovených pokynů. Podmínka: Je třeba zpracovat a do Souborného katalogu ČR dodat
minimálně 7200 záznamů.
- projekt č. 4 (JVK ČB): V tabulce Základní údaje o žadateli nebyl uveden počet
zpracovaných záznamů (opakovaná připomínka z let 2020 a 2019), byl chybně vyplněn typ
podpory (projekt je podáván každým rokem, nejde tedy o „jednorázovou podporu“).
- projekt č. 8 (KNAV ČR – seriály): V tabulce Základní údaje o žadateli byl chybně vyplněn
typ podpory (projekt je podáván každým rokem, nejde tedy o „jednorázovou podporu“).
- projekt č. 9 (OrÚ AV ČR): V tabulce Základní údaje o žadateli byl chybně vyplněn typ
podpory (projekt je podáván každým rokem, nejde tedy o „jednorázovou podporu“), v
Rozpočtu projektu nebyl vyplněn 1. řádek Celkové náklady projektu (opakovaná připomínka
z r. 2020).
- projekt č. 10 (SVK PK): Dotace byla krácena z důvodu opakujících se připomínek z r. 2020
- použití neaktuální tabulky Základní údaje o žadateli, v níž chybí údaje o typu podpory,
nedostatečná kvantifikace počtu záznamů (uveden pouze odhad) a dále kvůli
neaktualizovanému popisu projektu.
- projekt č. 12 (SVK HK): V tabulce Základní údaje o žadateli byla nesprávně kalkulována
cena za 1 záznam (opakovaná připomínka z r. 2020).
Podmínka do rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Příjemce dotace se zavazuje dodat výsledné záznamy z úplné retrospektivní konverze do
Souborného katalogu ČR do 31. 12. 2021.

6. Závěr – přidělení finančních prostředků:
 Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 12 projektů. Souhrn veškerých
finančních požadavků činil 1 205 000 Kč.
 Komise doporučila k finanční podpoře MK 11 projektů. Celkem bylo rozděleno
1 111 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje přiložená tabulka.
Zapsala: Mgr. Petra Miturová,
tajemnice
12. 2. 2021

Schválila: PhDr. Jaroslava Svobodová,
předsedkyně komise

