Pokyny k vyplňování Ročního výkazu o knihovně za rok 2021
Roční výkazy za rok 2021
zašlete nejpozději do 8. 2. 2022
do pověřené knihovny, která vám poskytuje služby
Na ministerstvo kultury výkaz NEODESÍLEJTE!
Výkaz Kult (MK) 12-01 je v elektronické podobě zveřejněn na stránce:
https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/dokumenty-k-regionalnim-funkcim/statistika-knihoven
Výkaz je stejný jako v předchozím roce, přibyl pouze řádek 0209 (Návštěvníci akcí, kde
knihovna není hlavním pořadatelem) a 0418 (Ostatní akce, kde knihovna není hlavním
pořadatelem).
 Profesionální knihovny nevyplňují tištěné formuláře. Počátkem ledna obdrží již známé
elektronické výkazy z programu StatExcel 2021, po jejichž vyplnění si mohou výkaz vytisknout.
 Neprofesionální knihovny vyplňují řádky, které nejsou označeny šedě. Pokud se však vaší
knihovny některý řádek týká, vyplňte jej i přes šedé označení (např. vlastníte-li elektronické, zvukové
nebo jiné dokumenty a následně evidujete jejich výpůjčky). Řádky, na které knihovníci často
zapomínali, a měly by být vyplněny, jsou zvýrazněny šipkou.
Knihovny, které již využívají automatizovaný knihovní systém k vyhledávání v katalogu v knihovně a
zejména knihovny, které mají nainstalovaný on-line katalog vyplní i řádek 0209 (návštěvníci online služeb) a řádky 504 - 507 (počet vstupů do elektronického katalogu a do výpůjčního protokolu
z prostoru knihovny i z prostoru mimo knihovnu) - viz poznámky u některých kolonek.
Podrobné vysvětlivky k vyplňování výkazu najdete v Deníku knihovny na rok 2021, elektronické
podobě dostupném na téže stránce.
Za rok 2021 je třeba vyplnit i údaje o hospodaření v oddíle VII. a VIII. Na výše uvedené webové
stránce je ke stažení Dodatek k vyplňování ročního výkazu týkající se těchto ukazatelů.
 Ekonomické údaje – oddíl VII. a VIII. – důležité:
o Oddíl VII – Příjmy, výnosy:
 0701 Tržby za vlastní výkony (čtenářské poplatky, upomínky, případně tržby
např. za kopírování)
 0702 z toho výnosy z hlavní činnosti (čtenářské poplatky, upomínky).
o Oddíl VIII. Výdaje, náklady
 0801 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb,
 0803 Osobní náklady, případně řádky následující
 0808 Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z řádku 0801).
 0809 z nákladů na pořízení KF nákup a předplatné periodik
Nejdůležitější údaje jsou v upravených výkazech označeny šipkami.
O vyplnění údajů o hospodaření požádejte obecní úřady.
Využití katalogu v Claviu zjistíte v on-line katalogu:

Netýká se knihoven využívajících jiný automatizovaný knihovní systém (Tritius, Koha)

Často chybějící údaje ve výkazech, které odesíláte:















Správný název knihovny dle evidence na MK ČR
Adresu knihovny včetně dalších zadaných údajů
Počet exemplářů odebíraných periodik (0114)
Počet knihovních jednotek ve volném výběru – rovná se obvykle číslu v řádku 0102
Prolongace (prodloužené výpůjčky) - řádek 0317
Výměnné fondy – (0411 a 0412) – dle dodacích listů VF na rok 2016
Kulturní akce (0415) a vzdělávací akce (0416)
Počet studijních míst v knihovně (0426) = počet míst k sezení v knihovně (židle, pohovky, gauče
apod.)
Počet počítačů pro uživatele – aktuální stav (0427 a 0428).
Připojení WiFi v prostorách knihovny (0429)
Kopírovací služby (0430)
Počet hodin pro veřejnost (0439) – na zadní stranu výkazu dole uveďte půjčovní dobu knihovny
Elektronické služby knihovny – návštěvnost on-line katalogu a webových stránek
Ekonomické údaje – oddíl VII. a VIII. – VYPLŇUJE ZŘIZOVATEL.
o Oddíl VII – Příjmy, výnosy:
 0701 Tržby za vlastní výkony (čtenářské poplatky, upomínky, případně tržby
např. za kopírování)
 0702 z toho výnosy z hlavní činnosti (čtenářské poplatky, upomínky).
o Oddíl VIII. Výdaje, náklady
 0801 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb,
 0803 Osobní náklady, případně řádky následující
 0808 Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z řádku 0801).
 0809 z nákladů na pořízená KF nákup a předplatné periodik

