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2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ - 2010  

 

2.1. PŔIJEMCE A OSOBY PŔIJEMCE - rok 2010  

 

2.1.1. PŘÍJEMCE  

 

IČ organizace 023221 

Obchodní jméno - název Národní knihovna ČR 

Zkratka názvu NK ČR 

Role organizace příjemce 

Vazba na organizaci  

Druh organizace Státní příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.) 

Adresa sídla, spojení na organizaci 

- ulice, čp./č.or.  Klementinum 190  /  

- PSČ, obec  11000  Praha 1 

- stát  Česká republika 

- telefon  221 663 111 

- http://   http://www.nkp.cz  

Bankovní spojení 

-DIČ  CZ00023221 

- banka kód, název  KB - Komerční banka 

- číslo účtu, sp./var.symbol  85535-011/0100,    

Číslo projektového účtu 

příjemce   

435830390207/0100  

Statutární zástupce  

- titul před, jméno, příjmení, 

titul za   

Mgr.  Pavel  Hazuka   

http://www.nkp.cz


- funkce   generální ředitel 

- telefon   221 663 262 

- mobil    

- fax    

- email   pavel.hazuka@nkp.cz 

Rodné příjmení    

Datum narození    

Místo narození    

Trvalé bydliště    

 

  

 

2.1.2. OSOBY PŔÍJEMCE  

 

Celé jméno, RČ   Bartůňková  Eva  Mgr.   CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

Spojení   221663342      eva.bartunkova@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Informační a studijní oddělení, Knihovnický 

institut  

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   10  

 

Celé jméno, RČ   Gregorová  Dagmar    CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

Spojení   221663286      dagmar.gregorova@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Odbor informační soustavy, Ekonomika a 

personalistika  

mailto:eva.bartunkova@nkp.cz
mailto:dagmar.gregorova@nkp.cz


Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   10  

 

Celé jméno, RČ   Hazuka  Pavel  Mgr.    CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

statutární zástupce 

Spojení   221 663 262      pavel.hazuka@nkp.cz

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR      

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %     

 

Celé jméno, RČ   Hemola  Hanuš  PhDr.  CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

řešitel 

Spojení   221663209      hanus.hemola@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Odbor služeb, Novodobé fondy a služby  

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   25  

 

Celé jméno, RČ   Kapsa  Václav  Mgr.  PhD.   CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

Spojení   774145406      vaclav.kapsa@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Hudební oddělení, Historické a hudební 

fondy   

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   10  

 

Celé jméno, RČ   Nová  Hana  PhDr.     CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

mailto:hanus.hemola@nkp.cz
mailto:vaclav.kapsa@nkp.cz


Spojení   221663391      hana.nova@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Oddělení periodik, Odbor služeb, Novodobé 

fondy a služby  

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   20  

 

 

2.1.3. ZMĚNY ZMĚNY U PŔIJEMCE a OSOB - rok 2010   

 

Pč.  Typ  Popis  

   

1  změny v projektovém týmu a 

řešitelských týmech  

PhDr. Eva Marvanová, členka týmu, ukončila v březnu 2010 pracovní poměr v 

Národní knihovně ČR a v plném rozsahu činností ji nahradila Mgr. Eva Bartůňková - 

viz příloha č. 4. 

 

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu: 

Zajištění administrativních činností spojených s dílčí částí projektu, sledování 

statistických údajů zpřístupňovaných databází, vypracování výročních zpráv, 

propagace projektu, vytvoření webových stránek, metodická pomoc členům 

konsorcia, školení a příručky k zpřístupňovaným databázím. 

 

Prokázání odborné způsobilosti (seznam publikací): 

1. BARTůŇKOVÁ, Eva :Katalogizace v systému Aleph : Stručná uživatelská příručka. 

Praha : Národníknihovna, 1994. 29 s. 30 cm. (CASLIN :Česká a Slovenská knihovní 

informační síť ) 
2. BARTůŇKOVÁ, Eva, LEDÍNSKÝ, Martin: Testování použitelnosti oborové brány 

KIV [elektronický zdroj] In: Ikaros [online]. ISSN 1212-5075. Roč. 13, č. 2 (2009) 

3. BARTůŇKOVÁ, Eva: Oborová brána KIV z hlediska v ní používaných informačních 

zdrojů. In: Knihovna. ISSN 1801-3252. Roč. 18, č. 2 (2007), s. 23-31  

4. BARTůŇKOVÁ, Eva: Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 

[elektronický zdroj] In: Inforum 2007 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2007  

5. BARTůŇKOVÁ, Eva: Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda. 

In:Stoklasová, Bohdana a kol.: Oborové brány. 1. vyd. Praha: Národní knihovna 

Ceské republiky, 2008. ISBN 978-80-7050-55 s. 25-32. 

6. BARTůŇKOVÁ, Eva: Zkušenosti a náměty z tvorby oborové brána KIV. In: 

Stoklasová, Bohdana a kol.: Oborové brány. 1. vyd. Praha:Národní knihovna Ceské 

republiky, 2008. ISBN 978-80-7050-55 s. 57-60. 

  

   

 

mailto:hana.nova@nkp.cz


 

2.2. ŘEŠENÍ PROJEKTU A POSTUP PRACÍ - rok 2010  

 

2.2.0. PŘEHLED VŠECH DÍLČÍCH CÍLŮ PLATNÝCH PRO PROJEKT v roce 2010  - SKUTEČNOST  

 

Číslo  Dílčí cíl podrobn ě   Datum pln ění  

V003  

Dílčí cíl  

Standardní zpřístupnění všech EIZ (1 až 13) 

Indikátory dosažení - výsledky díl čího cíle  

Od 1. 1. 2010 bude zajištěn přístup do všech pořízených EIZ.  

Průběžně budou doplňovány a aktualizovány webové stránky projektu, pravidelně 

měsíčně budou sledovány a zveřejňovány statistiky využívání databází.  

Charakteristiky všech pořízených EIZ (přehled viz část 4.3.6. Informační zdroje) 

budou standardně přístupné v prostředí domácí stránky projektu. Pokud to nebude 

účelné, tak s odkazem na místa obvyklá v prostředí domácí stránky NK ČR, kde jsou 

soustředěně zpřístupněny informace o jednotlivých EIZ 

http://www.nkp.cz/page/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3, případně přímo 

v prostředí SW nástrojů/portálů - systém vzdáleného přístupu http://han.nkp.cz/.  

Bude testováno napojení oborových EIZ na portál Jednotná informační brána 

http://www.jib.cz/ prostřednictvím EZproxy, případně v oborových branách pro 

knihovnictví a informační vědu KIV http://kiv.jib.cz/ a v oborové bráně Musica 

http://mus.jib.cz/.  

Vzhledem k technologickým možnostem propojování databází zajistí fy EBSCO 

Information Services propojení svých zpřístupňovaných databází do Souborného 

katalogu ČR na úrovni časopiseckých titulů tam, kde v databázích EBSCO nebude 

přístupný plný text článku. 

Dle potřeby budou zorganizována nejméně 3 školení pro práci s databázemi, 

zejména pro pracovníky výzkumu a vývoje. Školení pro práci s databázemi pro 

univerzitní a akademickou sféru budou zajišťovat členové ve svých institucích sami. 

Pro členy neformálního konsorcia bude zorganizován odborný seminář. Na základě 

potvrzených objednávek budou fakturovány jednotlivým členům spoluúčasti ve dvou 

termínech - jaro a podzim podle (viz přehled v příloze)podle příslušnosti k jednotlivým 

konsorciím. 

Účast na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně - pracovní jednání s 

dodavateli databází.  

Bude připravena uživatelská příručka pro práci s databázemi EBSCO zaměřená 

především na využití nadstandardních služeb databází jako např. My EBSCOhost, 

používání citačních stylů apod.  

 

Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je: 

* 100% fakturovaných a uhrazených objednávek, kontrola účetnictví 

* uhrazení předplatného jednotlivých zdrojů báze EBSCO jaro, ostatní báze podzim 

* zakoupení, rozdělení a převzetí IFLA Vouchers podle stanoveného klíče 

jednotlivými centry mezinárodních meziknihovních služeb 

* realizace alespoň 3 uživatelských školení a 1 odborného semináře pro členy 

* propojení databází EBSCO se Souborným katalogem ČR 

- 31.12.2010  

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3
http://han.nkp.cz
http://www.jib.cz
http://kiv.jib.cz
http://mus.jib.cz


 

Prost ředky ov ěření - Forma zpracování a p ředání výsledku díl čího cíle  

Vyhodnocení jednotlivých cílových hodnot indikátoru dílčího cíle se zdůvodněním. 

Kritické poedpoklady dosažení díl čího cíle  

Určitým kritickým momentem může být pohyb kurzu koruny vůči dolaru a euru, což by 

mohlo zapříčinit zpoždění některých plateb, resp. neschopnost uhradit spoluúčasti 

členů. 

Předpokládaný vývoj rozpočtu NK ČR by nedával v tomto krizovém momentu záruky, 

že by mohla uhradit sama chybějící spoluúčasti, což by mohlo ve svém důsledku 

ohrozit fungování konsorcií, resp. přístup k EIZ. 

 

  

 

2.2.1.PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ v roce 2010   

 

 

2.2.1.1. ZPRÁVA O DOSAŽENÍ DÍL ČÍHO CÍLE  

 

Číslo dílčího cíle V003 

Název dílčího cíle Standardní zpřístupnění všech EIZ (1 až 13) 

Plánované datum dosažení 

dílčího cíle 

31.12.2010 

 

 

INDIKÁTORY DOSAŽENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ 

* 100% fakturovaných a uhrazených objednávek, překontrolováno v účetnictví 

* navíc vyfakturovány a uhrazeny objednávky na rok 2011  

* uhrazeno předplatné všech plánovaných zdrojů - zdroje č. 1 až č. 3 doplatek na rok 2010, navíc 

zdroj č. 1 částečně na rok 2011, ostatní zdroje (č. 4, č. 7 až č. 13) dle plánu na rok 2011 

* převzaty IFLA Vouchers za rok 2010 a zakoupeny, rozděleny a připraveny k převzetí IFLA Vouchers 

na rok 2011 podle stanoveného klíče jednotlivými centry mezinárodních meziknihovních služeb 

* realizováno 8 uživatelských školení a 3 odborné semináře pro členy konsorcií, prezentace projektu 

na konferenci Knihovny současnosti 2010 

* propojeny databáze EBSCO se Souborným katalogem ČR, záznamy elektronické plnotextové 

knihovny ebrary integrovány do elektronického katalogu NK ČR a do Souborného katalogu ČR 

* pro statistické analýzy využit integrační nástroj UStat 

 



 

PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ 

• byly fakturovány a uhrazeny objednávky EIZ, včetně IFLA Vouchers v souhrnné výši cca 2 926 tis. 

Kč, navíc byla vyfakturována a uhrazena část spoluúčasti plánovaná na rok 2011 ve výši cca 2 242 tis. 

Kč (viz příloha 4.2 str. 7 až 9 a příloha č. 9), NK uhradila spoluúčast ve výši cca 502 tis. Kč  

• byly překontrolovány a doplněny IP adresy účastníků konsorcia pro zpřístupnění OCLC FirstSearch 

Service, kde měl poskytovatel určité problémy se zúžením původního konsorcia, resp. došlo k 

problémům při nastavování IP adres v administrativních modulech pro jednotlivé knihovny při 
zprovozňování vzdáleného přístupu k licencovaným EIZ 

• v termínu bylo uhrazeno veškeré plánované předplatné, díky malému kurzovému zisku a realizované 

spoluúčasti mimo plán (viz výše) mohla být uhrazena i část faktury za přístup do databází firmy 

EBSCO, tím došlo k zhodnocení svěřených prostředků i k úspoře nákladů pro příští rok (viz přílohy č. 

6, 7 a 9) 

• IFLA Vouchers podle objednávky na rok 2010 byly po dohodě s jednotlivými centry mezinárodních 

meziknihovních služeb předány v průběhu prvního čtvrtletí roku 2010. Souběžně byla dohodnuta s 

jednotlivými knihovnami navýšená platba, která pokryla neplánovanou DPH ve výši 19% za 

objednávku na rok 2010 a ve výši 20% za objednávku na rok 2011. Nákup plánovaného rozsahu IFLA 

Vouchers byl realizován v druhé polovině roku, podle potřeb jednotlivých knihoven byl změněn poměr 

mezi počty dodaných full a half voucherů. Připraveno k předání v závěru roku 2010, knihovny převzaly 

vouchery podle svých možností a potřeb (viz příloha č. 10) 

• byly zorganizovány dva semináře k řešení projektu pro účastníky konsorcií, 22. 11. 2010 v MZK v 

Brně a 23. 11. 2010 v NK v Praze, které vedla kol. Nová a jeden pracovní seminář pro konsorcia 

hudebních knihoven, který se konal 19. 11. 2010 rovněž v NK v Praze, který vedl kol. Kapsa 

• dále byla zorganizována školení pro práci s modulem Admin databází EBSCO (statistiky, 

nastavování rozhraní pro vyhledávání, apod.) – 2 školení, 35 institucí, 38 účastníků a školení pro práci 

s databázemi EBSCO – Národní pedagogická knihovna J.A.Komenského – 22 účastníků, Národní 

technické muzeum – 17 účastníků, muzejní a galerijní knihovny – 5 knihoven, 6 účastníků, knihovny 

AMU – 7 účastníků, knihovny AV ČR – 15 knihoven, 20 účastníků, ostatní - 14 knihoven, 18 účastníků 

– celkem - 6 školení, 90 účastníků 

• projekt byl prezentován na konferenci Knihovny současnosti 2010 - sekce Knihovny po drátě, přístup 

k prezentacím a stati ve sborníku zde http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006_prezentace.htm   

• zajištěno propojení zpřístupňovaných databází EBSCO do Souborného katalogu ČR na úrovni 

časopiseckých titulů tam, kde v databázích EBSCO není dostupný plný text článku EBSCO 

• zajištěna integrace záznamů elektronické plnotextové knihovny ebrary do elektronického katalogu 

NK a Souborného katalogu ČR s přímým vstupem do plných textů z tohoto rozhraní (viz příloha č. 13) 

• Databáze LISA, LISTA, CASC jsou zařazeny mezi licencované zdroje ve Vyhledávači Oborové brány 

KIV. Jsou přístupné oprávněným uživatelům v knihovnách, které jsou držitelkami licence (viz příloha č. 

13) 

• Bylo testováno zpřístupnění zdrojů prostřednictvím Oborové brány MUS. Standardně jsou 

prostřednictvím brány zpřístupněny plnotextové databáze hudebních časopisů IIMP, JSTOR Music 

http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006_prezentace.htm


Collection a RIPM. Oprávněný uživatel tak má možnost využívat tyto databáze prostřednictvím brány 

a například je paralelně prohledávat současně s jinými zdroji (viz příloha č. 13) 

• NK vedle statistik poskytovaných distributory EIZ využívá od dubna roku 2010 služby firmy ExLibris 

UStat, která je nástrojem pro analýzu statistik licencovaných EIZ, který umožňuje porovnávat základní 

parametry využívání těchto zdrojů (počty přihlášení a dotazů provedených ve sledovaných zdrojích, 

srovnání využívanosti elektronických časopisů bez ohledu na databázi či platformu, v níž jsou uživateli 

zpřístupňovány). Podkladem pro analýzy prováděné systémem UStat jsou statistiky získávané od 

jednotlivých poskytovatelů a producentů elektronických informačních zdrojů v mezinárodním 

standardu COUNTER (Database Report 1, Journal Report 1), a to buď automaticky, prostřednictvím 

protokolu SUSHI, nebo manuálně. Pomocí UStat je možné analyzovat statistiky článkových databází. 

Zpracování statistik elektronických knih zatím není podporováno. Pro potřeby projektu jsou statistiky 

rozděleny tak, aby mohly být individuálně sledovány údaje o databázích z oblastí knihovnictví a 

hudby. (viz příloha č. 13) 

• Komunikace se členy všech konsorcií probíhá průběžně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu 

zejména největší konsorcia uživatelů databází firmy EBSCO jsou oslovováni informačními maily – bylo 

zasláno 5 Newsletterů 

• průběžně jsou aktualizovány webové stránky jednotlivých zdrojů a konsorcií, a pokud je to účelné, 

jsou souběžně zveřejňovány statistiky – základní rozcestník a administrativní stránka projektu 

http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006.htm  

• příprava publikace o dtb EBSCO a vyhledávání v dtb  

 

  

 

2.2.2. ZPŘÍSTUPNĚNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - stav k 31.12.2010  

 

 Pořadové 
číslo 

informa čního 
zdroje  

 Název 
informa čního 

zdroje  
 Nakladatel  Dodavatel 

 Datum 
pořízení  

Dostupnost 
Od 

Dostupnost 
Do 

 Přístupy 
/ licence  

1.rok 
celkem  

 Náklady 
2009 

 Náklady 
2010 

 Náklady 
2011 

 01 

 EBSCO - 
Academic Search 

Complete + 
Business Source 

Complete 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1.1.2010 
1.1.2010 

31.12.2011 
 99999/60 
99999/120 

 0 
USD 

 458900 
USD 

 477256 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Akademie múzických umění v Praze[ 99999 / 1 ] - Česká zemědělská univerzita v Praze[ 99999 / 1 ] - České vysoké učení technické 
v Praze[ 99999 / 1 ] - Fakultní nemocnice Ostrava[ 99999 / 1 ] - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně[ 99999 / 1 ] - Galerie výtvarného 

umění v Ostravě[ 99999 / 1 ] - Institut klinické a experimentální medicíny[ 99999 / 1 ] - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích[ 
99999 / 1 ] - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích[ 99999 / 1 ] - Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Krajská 

knihovna F. Bartoše Zlín[ 99999 / 1 ] - Krajská knihovna Karlovy Vary[ 99999 / 1 ] - Krajská knihovna v Pardubicích[ 99999 / 1 ] - 
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod[ 99999 / 1 ] - Krajská vědecká knihovna v Liberci[ 99999 / 1 ] - Masarykova univerzita v 

Brně[ 99999 / 1 ] - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - Městská knihovna v Praze[ 99999 / 1 ] - 
Mezinárodní baptistický teologický seminář[ 99999 / 1 ] - Moravská galerie v Brně[ 99999 / 1 ] - Moravská zemská knihovna v Brně[ 

99999 / 1 ] - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě[ 99999 / 1 ] - Muzeum umění Olomouc[ 99999 / 1 ] - Národní filmový archiv[ 

http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006.htm


99999 / 1 ] - Národní galerie v Praze[ 99999 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] - Národní lékařská knihovna[ 99999 / 1 ] - Národní 
muzeum[ 99999 / 1 ] - Národní technická knihovna[ 99999 / 1 ] - Národní technické muzeum[ 99999 / 1 ] - Policejní akademie ČR v 
Praze[ 99999 / 1 ] - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem[ 99999 / 1 ] - Slezská univerzita v Opavě[ 99999 / 1 ] - Státní 
zdravotní ústav[ 99999 / 1 ] - Středočeská vědecká knihovna v Kladně[ 99999 / 1 ] - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje[ 

99999 / 1 ] - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové[ 99999 / 1 ] - Uměleckoprůmyslové museum v Praze[ 99999 / 1 ] - Univerzita 
Hradec Králové[ 99999 / 1 ] - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem[ 99999 / 1 ] - Univerzita Karlova v Praze[ 99999 / 1 ] - 

Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] - Univerzita Pardubice[ 99999 / 1 ] - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně[ 99999 / 1 ] - Ústav 
mezinárodních vztahů, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského[ 99999 / 1 ] 
- Ústav zemědělské ekonomiky a informací -Zemědělská a potravinářská knihovna[ 99999 / 1 ] - Vědecká knihovna v Olomouci[ 99999 / 

1 ] - Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava[ 99999 / 1 ] - 
Vysoká škola ekonomická v Praze[ 99999 / 1 ] - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze[ 99999 / 1 ] - Vysoké učení technické v 
Brně[ 99999 / 1 ] - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Výzkumný ústav pedagogický v Praze[ 

99999 / 1 ] - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Výzkumný 
ústav veterinárního lékařství, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Západočeská univerzita v Plzni[ 

99999 / 1 ] -  

 02 
 EBSCO - 

Environment 
Complete 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1.1.2010 
1.1.2010 

31.12.2011 
 99999/8 
99999/16 

 0 
USD 

 44272 
USD 

 47600 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Česká zemědělská univerzita v Praze[ 99999 / 1 ] - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - Národní 
knihovna ČR[ 99999 / 1 ] - Státní zdravotní ústav[ 99999 / 1 ] - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem[ 99999 / 1 ] - Univerzita 

Karlova v Praze[ 99999 / 1 ] - Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně[ 99999 / 1 ] -  

 03 
 EBSCO - 

SocIndex with 
Full Text 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1.1.2010 
1.1.2010 

31.12.2011 
 99999/7 
99999/14 

 0 
USD 

 42700 
USD 

 45901 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích[ 99999 / 1 ] - Masarykova univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 99999 / 

1 ] - Univerzita Hradec Králové[ 99999 / 1 ] - Univerzita Karlova v Praze[ 99999 / 1 ] - Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] - 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně[ 99999 / 1 ] -  

 04 

 OCLC 
FirstSearch 

Service - 
WorldCat, 
ArticleFirst, 
PapersFirst, 

ProceedingsFirst 

 OCLC Online 
Computer 

Library 
Center, Inc. 

 ITS: Info 
Technology 
Supply Ltd. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 10/12 
30/36 

 56532 
USD 

 56532 
USD 

 56532 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích[ 3 / 1 ] - Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.[ 7 / 1 ] - Krajská knihovna Vysočiny 

Havlíčkův Brod[ 3 / 1 ] - Krajská vědecká knihovna v Liberci[ 3 / 1 ] - Moravská zemská knihovna v Brně[ 7 / 1 ] - Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě[ 3 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 7 / 1 ] - Národní technická knihovna[ 7 / 1 ] - Severočeská vědecká 

knihovna v Ústí nad Labem[ 3 / 1 ] - Středočeská vědecká knihovna v Kladně[ 3 / 1 ] - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje[ 3 / 
1 ] - Vědecká knihovna v Olomouci[ 7 / 1 ] -  

 05 
 ebrary Academic 

Complete 
(ebrary) 

 ebrary, Inc. 
 Albertina 

icome Praha 
s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 99999/1 
99999/3 

 52568 
USD 

 0 
USD 

 0 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] -  

 06 
 Wilson OmniFile 
FullText Select 
(H.W.Wilson) 

 The HW 
Wilson 

Company 

 Albertina 
icome Praha 

s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 4/1 
12/3 

 25460 
USD 

 0 
USD 

 0 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Národní knihovna ČR[ 4 / 1 ] -  

 07 

 Classical Music 
Library + 

Classical Scores 
Library 

(Alexander Street 
Press) 

 Alexander 
Street Press, 

LLC  

 Albertina 
icome Praha 

s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 3/1 
9/3 

 1128 
GBP 

 1184 
GBP 

 1243 
GBP 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Akademie múzických umění v Praze[ 3 / 1 ] -  

 08 

 Music Online 
Listening a Music 
Online Reference 
(Alexander Street 

Press) 

 Alexander 
Street Press, 

LLC  

 Albertina 
icome Praha 

s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 99999/6 
99999/18 

 17847 
GBP 

 18740 
GBP 

 19677 
GBP 



 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Janáčkova akademie múzických umění v Brně[ 99999 / 1 ] - Masarykova univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - Městská knihovna v Praze[ 

99999 / 1 ] - Národní knihovna České republiky[ 99999 / 1 ] - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta[ 99999 / 1 ] - Univerzita Palackého v 
Olomouci[ 99999 / 1 ] -  

 09 
 International 

Index to Music 
Periodicals Full 
Text (ProQuest) 

 ProQuest 
LLC 

 Albertina 
icome Praha 

s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 4/5 

12/15 
 13230 
GBP 

 13892 
GBP 

 14586 
GBP 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Masarykova univerzita v Brně[ 4 / 1 ] - Městská knihovna v Praze[ 4 / 1 ] - Národní knihovna České republiky[ 4 / 1 ] - Univerzita 

Karlova, Filozofická fakulta[ 4 / 1 ] - Univerzita Palackého v Olomouci[ 4 / 1 ] -  

 10 

 LISA: Library 
and Information 

Science 
Abstracts 

(ProQuest) 

 ProQuest 
LLC 

 Albertina 
icome Praha 

s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 99999/4 
99999/12 

 18924 
USD 

 19892 
USD 

 20860 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Moravská zemská knihovna v Brně[ 4 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 4 / 1 ] - Slezská univerzita v Opavě [ 4 / 1 ] - Univerzita Karlova, 

Filozofická fakulta[ 4 / 1 ] -  

 11  JSTOR Music 
Collection  JSTOR   

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 
 1/1 
3/3 

 5750 
USD 

 750 
USD 

 750 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Národní knihovna ČR[ 1 / 1 ] -  

 12 

 Library, 
Information 
Science & 

Technology 
Abstracts™ with 

Full Text  

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 15.12.2009 
1.1.2010 
30.6.2012 

 99999/4 
99999/16 

 29780 
USD 

 32016 
USD 

 23285 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Moravská zemská knihovna v Brně[ 99999 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] - Slezská univerzita v Opavě[ 99999 / 1 ] - 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta[ 99999 / 1 ] -  

 13 
 RIPM Online 

Archive of Music 
Periodicals Full-

Text 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1.1.2010 
1.1.2010 
31.1.2011 

 99999/2 
99999/4 

 0 
USD 

 6732 
USD 

 8225 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 
  - Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] - Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] -  

 

 

 

2.2.3. PLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH INDIKÁTORŮ - rok 2010  

 

a) počet zpřístupněných informačních zdrojů pro výzkum (databází /jednotlivých titulů - časopisů/ 

knih):   

13 EIZ a v jejich rámci 18 databází  

 

b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na uživatele - dle standardizovaných 

statistik):   

1,7 na všechny vykazované uživatele 40,5 na cílové uživatele ze sféry VaVaI  



 

c) počet nově publikovaných výsledků VaVaI uživatelů zpřístupněných informačních zdrojů ročně 

(v daném oboru a v dané uživatelské organizaci) – uplatňuje se jen v případě publikačních 

databází :   

 

 

d) změna / nárůst počtu publikací v rámci ČR – uplatňuje se jen v případě citačních a publikačních 

databází:   

 

 

e) změna / nárůst citovanosti českých autorů – uplatňuje se jen v případě citačních a publikačních 

databází:   

 

 

f) počet uživatelů získaného zdroje z akademické sféry, tj. z řad vysokých škol, veřejných 

výzkumných organizací a výzkumných organizací ve smyslu definice Rámce Společenství pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01, účinného od 1. 1. 2007 (dále jen 

„Rámec Společenství“); udává se počet organizací/počtem pracovníků ve VaVaI, pro které jsou 

informační zdroje pořízeny a zajišťovány v rámci daného projektu:   

61 členů konsorcií / 714210 registrovaných uživatelů a studentů / 30023 pracovníků VaVaI 

 

g) míra využití pořízených informačních zdrojů pro výzkum konečnými uživateli v % (za uživatele, 

tj. na úrovni právního subjektu - počet uskutečněných přístupů/ cílových uživatelů, pro které byl 

přístup pořízen / ročně - dle možností statistik producenta), včetně identifikace změny vlivem 

realizace projektu (změna/nárůst po datu zpřístupnění informačního zdroje na základě podpory z 

veřejných prostředků v rámci programu INFOZ):   

 

 

h) rozsah oborového pokrytí informačními zdroji pro výzkum v důsledku realizace konkrétního 

projektu: 

 

 



i) kruh uživatelů a jeho rozsah ve vztahu k národním potřebám a prioritám ČR ve VaVaI: 

Uživatelé ze sféry VaVaI a vzdělávání 

 

 

  

 

2.2.4. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PROJEKTU  

 

Uplynulý rok byl zejména administrativn ě náro čný – nár ůst DPH o jeden procentní bod i 

relativn ě vysoký kurz koruny k rozhodujícím m ěnám vyžadovaly obez řetnost, aby se rozpo čet 

projektu nedostal do problém ů. Vzhledem k tomu je úsp ěchem, že se poda řilo pokrýt jak nár ůst 

DPH, tak vysoký m ěnový kurz a uhradit díky malému kurzovému zisku i n eplánované 

spoluú časti část p ředplatného na databáze EBSCO. 

 

V průběhu roku byly spln ěny všechny díl čí cíle, které jsme si kladli. Všechny databáze byly  

zpřístupn ěny v plném režimu. Poda řilo se až na výjimky integrovat odborné databáze – 

hudební a knihovnické – do oborových bran MUS, resp . KIV. Většina členů konsorcií 

integrovala zakoupené EIZ do svých vyhledávacích ro zhraní a pokud to umožnily licen ční 

podmínky, tak je zp řístupnila ve vzdáleném p řístupu. Blíže viz pln ění dílčího cíle a zp řístupn ěné 

statistiky konsorcií na webových adresách: 

http://ineb.nkp.cz/cz/knihovny/statistiky.html   - databáze firmy EBSCO 

http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs_statistika.htm  - databáze zp řístupn ěné službou OCLC 

FirstSearch  

 

Statistiky dalších zdroj ů jsou k dispozici jednotlivým členům konsorcií na vyžádání a hledáme 

cestu, jak je co nejlépe zp řístupnit ve řejnosti. Ur čité možnosti dává nástroj Ustat. Statistiky 

nezveřejněné na webových stránkách jsou k dispozici v p řílohách č. 17 – 19. 

 

V průběhu roku byl vy řešen problém s doplacením neplánované DPH za IFLA V ouchers. 

Knihovny – centra mezinárodních meziknihovních služ eb si odebraly plánované po čty 

voucher ů a předkládají jejich čerpání řešiteli projektu vždy v záv ěru kalendá řního roku. 

Protokoly o čerpání IFLA Voucher ů v jednotlivých centrech je k dispozici v dokumenta ci 

projektu u řešitele.  

 

V průběhu roku byla po řádána standardní školení a seminá ře – blíže viz pln ění dílčích úkol ů. 

Rovn ěž byly zám ěry a výsledky projektu prezentovány na výro ční konferenci Knihovny 

sou časnosti 2010 v Se či.  

 

http://ineb.nkp.cz/cz/knihovny/statistiky.html
http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs_statistika.htm


Komentá ř k pln ění jednotlivých identifikátor ů.  

 

Byly spln ěny cílové hodnoty plánovaného po čtu zp řístupn ěných informa čních zdroj ů pro 

výzkum 13 EIZ a v jejich rámci 18 databází. Byly p řekro čeny cílové hodnoty v indikátoru (b) – 

blíže viz p říloha č. 16. Do kone čné zprávy p řipravujeme vyhodnocení tohoto indikátoru pro 

jednotlivá konsorcia, v p řípadě, že je to ú čelné i pro konkrétní tituly a instituce.  

 

Služby byly v rámci projektu poskytovány 61 členům konsorcií v jednotlivých ú čelových 

sestavách se souhrnným po čtem 714210 registrovaných uživatel ů a student ů a z nich 30023 

pracovník ům VaVaI. Pro rok 2011 plánujeme sb ěr nových dat o po čtech uživatel ů dle 

skute čnosti získané ze statistických výstup ů za rok 2010. Cílovými uživateli služeb jednotlivýc h 

konsorcií je sféra VaVaI a vzd ělávání.  

 

Hodnoty indikátor ů – míra využití po řízených informa čních zdroj ů a rozsah oborového pokrytí 

bude vyhodnocen v pr ůběhu posledního roku řešení. Příklad míry využití databází firmy 

EBSCO ve vybraných institucích je k dispozici v p říloze č. 16. 

 

 

 

2.2.5. ZMĚNY V REALIZACI PROJEKTU - rok 2010  

 

Pč.  Typ  Popis  

   

1  změny v realizaci a řešení 

projektu  

Redukce rozpočtu projektu zadavatelem znamenala zrušení účasti na mezinárodním 

veletrhu Online Information v Londýně, tato změna byla avizována již v minulé 

zprávě.  

   

2  změny v realizaci a řešení 

projektu  
Díky kurzové úspoře a uhrazení části finanční spoluúčasti členů konsorcií uživatelů 

databází firmy EBSCO byla uhrazena část předplatného na rok 2011 oproti plánu již 

v roce 2010, tím bylo dosaženo efektivního využití poskytnuté dotace.  

   

3  změny v realizaci a řešení 

projektu  
Bylo dohodnuto navýšení spoluúčasti s jednotlivými knihovnami - centry 

mezinárodních meziknihovních služeb v celkové výši cca 62 tis. Kč, tím byl uhrazena 

neplánovaná DPH - blíže viz část 2.2.1. a příloha č. 10 - komentování změny v 

předávacím dopisu, příloha č. 10 str. 2  



 

  

 

2.3.VYÚČTOVÁNÍ UZNANÝCH NÁKLAD Ů PROJEKTU - 2010  

 

2.3.1. VYÚČTOVÁNÍ UZNANÝCH NÁKLAD Ů  

 

Rok 2010 

Typ skutečné 

Organizace Národní knihovna ČR 

Role organizace příjemce - koordinátor 

 

  POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLAD Ů 

Náklady skute čně 

vynaložené 

tis. K č 

z toho skute čně 

hrazené z ú čelové 

podpory 

tis. K č 

F1. 

Osobní 

Osobní náklady nebo výdaje na 

zaměstnance, kteří se podílejí na řešení 

projektu a jim odpovídající povinné 

zákonné odvody a případné příděly do 

FKSP, včetně stipendií na výzkum, vývoj 

a inovace podle § 91 zákona č. 111/1998 

Sb. 

552
 

Schváleno: 552 tis. Kč 
157

 
Schváleno: 157 tis. Kč 

F1.1 
Mzdy a platy 

Mzdy a platy 
390

 
Schváleno: 388 tis. Kč 

100
 

Schváleno: 100 tis. Kč 

F1.2 

Dohody 

Úhrada dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 

21
 

Schváleno: 21 tis. Kč 
21

 
Schváleno: 21 tis. Kč 

F1.3 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody včetně 

případného přídělu do FKSP 

141
 

Schváleno: 143 tis. Kč 
36

 
Schváleno: 36 tis. Kč 



F2. 

Pořízení majetku 

Náklady nebo výdaje na pořízení 

hmotného a nehmotného majetku 

(investice, kapitálové) 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F3. 

Další provozní - Provoz a údržba 

Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu 

hmotného majetku používaného při 
řešení projektu 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F7. 

Další provozní - Cestovné 

Cestovní náhrady vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F6. 

Další provozní - Publicita, prezentace 

výsledků 

Náklady nebo výdaje na zveřejnění 

výsledků projektu včetně nákladů nebo 

výdajů na zajištění práv k výsledkům 

výzkumu 

20
 

Schváleno: 43 tis. Kč 
20

 
Schváleno: 20 tis. Kč 

F4. 

Další provozní - jiné 

Další provozní náklady vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F5. 

Služby 

Náklady nebo výdaje na služby 

využívané v přímé souvislosti s řešením 

projektu 

17823
 

Schváleno: 15378 tis. Kč 
12153

 
Schváleno: 12153 tis. Kč 

F8. 

Doplňkové 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje 

vzniklé v přímé souvislosti s řešením 

projektu, např. administrativní náklady, 

náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené 

výše 

1980
 

Schváleno: 2370 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F9. 
NÁKLADY CELKEM 

NÁKLADY CELKEM 
20375

 
Schváleno: 18343 tis. Kč 

12330
 

Schváleno: 12330 tis. Kč 

F9A. 
z toho kapitálové  

(F9A+F9B=F9) 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 



F9B. 
z toho běžné  

(F9A+F9B=F9) 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 

F9C. 

z toho náklady na informační zdroje v 

daném roce celkem  

(souhrnně kapitálové i běžné) 

17072
 

Schváleno: 13706 tis. Kč 
11617

 
Schváleno: 10645 tis. Kč 

    
PŘEVOD DO fondu  

tis. K č 

POUŽITÍ Z fondu  

tis. K č 

F0. 
Zúčtování s Fondem účelově určených 

prostředků 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 

      
VRATKA DO SR 

tis. K č 

F0V. 
nevyčerpaná částka DOTACE, kterou 

příjemce vrací na účet poskytovatele   
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

  

ZDROJE 

FINANCOVÁNÍ 

CELKEM 

tis. K č 

- z toho Ú čelová 

podpora (DOTACE) 

tis. K č 

- z toho Ostatní 

veřejné zdroje 

tis. K č 

- z toho Neve řejné 

zdroje 

tis. K č 

Z9. 20375
 

12330
 

395
 

Schváleno: 395 tis. Kč 
7650

 
Schváleno: 5618 tis. Kč 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2. SPECIFIKACE UZNANÝCH NÁKLAD Ů  

 

Rok 2010 

Typ skutečné 

Organizace Národní knihovna ČR 

Role organizace příjemce - koordinátor 

 

  POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ 

- Náklady 

skutečně 

vynaložen

é  

 

- z toho 

skutečně 

hrazené z 

účelové 

podpory 

Přehled a specifikace uznaných 

nákladů vyčerpaných k 31.12.2010 

F1. 

Osobní 

Osobní náklady nebo výdaje na 

zaměstnance, kteří se podílejí na 

řešení projektu a jim odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné 

příděly do FKSP, včetně stipendií 

na výzkum, vývoj a inovace podle § 

91 zákona č. 111/1998 Sb. 

552 tis. Kč 
157 tis. Kč 

Osobní náklady byly čerpány v plánované výši. 
Osobní náklady čerpané z dotace na odměny 
řešitelského týmu - viz přehled na str. 1 v 
příloze č. 8 Čerpání prostředků nositele na 
poměrnou část mezd řešitelského týmu - viz 
přehled na str. 2 v příloze č. 8. Změna rozpočtu 
projektu viz příloha č. 4 a č. 5 

F1.1 
Mzdy a platy 

Mzdy a platy 
390 tis. Kč 
100 tis. Kč 

Mzdové náklady byly oproti plánu vyšší o 2 tis. 
Kč, vzhledem k nižším odvodům. Změna 
rozpočtu projektu viz příloha č. 4 a č. 5. 
Mzdové náklady čerpané z dotace na odměny 
řešitelského týmu - viz přehled na str. 1 a 3 až 
5 v příloze č. 8 Čerpání prostředků nositele na 
poměrnou část mezd řešitelského týmu, viz 
poznámka k navýšení výše - viz přehled na str. 
2 v příloze č. 8.  

F1.2 

Dohody 

Úhrada dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr 

21 tis. Kč 
21 tis. Kč 

Prostředky na dohody byly čerpány v 
plánované výši zejména na údržbu a provoz 
webových stránek a na testování integrace 
záznamů ebrary do elektronického katalogu 
NK/Souborného katalogu ČR - viz přehled na 
str. 6 až 8 v příloze č. 8 



F1.3 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody včetně 

případného přídělu do FKSP 

141 tis. Kč 
36 tis. Kč 

Povinné zákonné odvody (zdravotní a sociální 
pojištění) byly nižší v souladu se změnami 
předpisů o povinných mzdových odvodech - viz 
přehledy v příloze č. 8. Změna rozpočtu 
projektu viz příloha č. 4 a č. 5  

F2. 

Pořízení majetku 

Náklady nebo výdaje na pořízení 

hmotného a nehmotného majetku 

(investice, kapitálové) 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F3. 

Další provozní - Provoz a údržba 

Náklady nebo výdaje na provoz a 

údržbu hmotného majetku 

používaného při řešení projektu 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F7. 

Další provozní - Cestovné 

Cestovní náhrady vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F6. 

Další provozní - Publicita, 

prezentace výsledků 

Náklady nebo výdaje na zveřejnění 

výsledků projektu včetně nákladů 

nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu 

20 tis. Kč 
20 tis. Kč 

Z prostředků byl realizován provoz webové 
stránky konsorcia EBSCO http://ineb.nkp.cz/ - 
objednávka prací viz příloha č. 11 

F4. 

Další provozní - jiné 

Další provozní náklady vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F5. 

Služby 

Náklady nebo výdaje na služby 

využívané v přímé souvislosti s 

řešením projektu 

17823 tis. Kč 
12153 tis. Kč 

Tato položka byla navýšena o vybranou 
spoluúčast mimo plán. Změna rozpočtu 
projektu viz příloha č. 4 a č. 5. Z těchto 
prostředků byly realizovány zejména platby EIZ 
a nákup IFLA Vouchers - viz přílohy č. 6, 7 a 
10. Rovněž z této položky byly hrazeny náklady 
na externí zabezpečení účetnictví projektu 
podle objednávky služby na celou dobu řešení 
projektu - viz příloha k periodické zprávě za rok 
2009 č. 13 - strana 1 

F8. 

Doplňkové 

Doplňkové (režijní) náklady nebo 

výdaje vzniklé v přímé souvislosti s 

řešením projektu, např. 
administrativní náklady, náklady na 

pomocný personál a infrastrukturu, 

enegii a služby neuvedené výše 

1980 tis. Kč 
0 tis. Kč 

Plánovaný vklad nositele (mimo spoluúčast při 
pořízení EIZ) jako režijní náklady nositele na 
plochu pracoviště, která jsou bezprostředně 
spojena s řešením projektu a se zpřístupněním 
jeho výsledků v prostorách pro přímé služby 
uživatelům ze sféry VaVaI a vzdělávání v NK 
ČR byla po dohodě se zadavatelem (Změna 
rozpočtu projektu viz příloha č. 4 a č. 5) 
snížena. Nepotvrdil se předpokládaný 
meziroční nárůst těchto nákladů o 4%. Viz 
příloha 4.2 - výpis střediska 0246.  

http://ineb.nkp.cz


F9. 
NÁKLADY CELKEM 

NÁKLADY CELKEM 
20375 tis. Kč 
12330 tis. Kč 

Celkové náklady projektu jsou v tomto roce 
vyšší o vybranou spoluúčast mimo plán a 
navýšenou spoluúčast při nákupu IFLA 
Vouchers - více viz přehledy v přílohách. 
Změna rozpočtu projektu viz příloha č. 4 a č. 5 

F9A. 
z toho kapitálové  

(F9A+F9B=F9) 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F9B. 
z toho běžné  

(F9A+F9B=F9) 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F9C. 

z toho náklady na informační zdroje 

v daném roce celkem  

(souhrnně kapitálové i běžné) 

17072 tis. Kč 
11617 tis. Kč 

Náklady na informační zdroje jsou vyšší o 
vybranou spoluúčast mimo plán, vyšší je i 
úhrada z prostředků dotace, vyšší kurz a 
navýšení DPH o 1 procentní bod. Blíže viz 
přílohy č. 6, 7, 9 a 10. 

F0. 
Zúčtování s Fondem účelově 

určených prostředků 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F0V. 

nevyčerpaná částka DOTACE, 

kterou příjemce vrací na účet 

poskytovatele 
   

Z9A. Ostatní veřejné zdroje 395 tis. Kč 
Uznané náklady mzdových prostředků nositele 
(příspěvek zřizovatele na činnost) - poměrná 
část mzdových prostředků na řešitelský tým.  

Z9B. Neveřejné zdroje 7650 tis. Kč 
Prostředky tvořené vybranou spoluúčastí 
jednotlivých knihoven, členů konsorcií a 
spoluúčastí a vkladem nositele z vlastních 
výnosů. Více viz zejména příloha č. 9. 

 

  

 

2.3.3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN V ČERPÁNÍ  

 

V souladu s meziro čními p řesuny plateb spoluú častí členů jednotlivých konsorcií se zm ěnil 

roční rozpo čet, oproti p ůvodnímu plánu byla spoluú čast z neve řejných zdroj ů 5618 tis. K č 

navýšena na 7650 tis. K č. Toto navýšení bylo tvo řeno platbami spoluú časti mimo plán roku 

2010, cca 2242 tis. K č a navýšením spoluú časti knihovnám - centr ům mezinárodních 

meziknihovních služeb – úhrada DPH p ři nákupu IFLA Vouchers (F5) o cca 62 tis. K č. Naopak 

se oproti plánu snížila reálná výše režijních nákla dů nositele na plochu, která je bezprost ředně 

spojena s řešením projektu a se zp řístupn ěním jeho výsledk ů v prostorách pro p římé služby 

(F8) i náklad ů na webové prezentace projektu (F6) – vše jako vkla d nositele - rozdíl oproti plánu 

o 413 tis. K č. V souladu se zm ěnami p ředpis ů o povinných mzdových odvodech byly zm ěněny 

oproti plánu výše prost ředků v jednotlivých položkách osobních náklad ů, jejich celková výše 



však je v plánovaném rozsahu. V této souvislosti po žádal řešitel o zm ěnu rozpo čtu, která byla 

zadavatelem akceptována a byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouv ě - blíže viz p řílohy č. 4 a 5. 

Změna rozpo čtu nemá vliv na obsah a rozsah zp řístup ňovaných EIZ, ani na po čet přístup ů pro 

uživatele. Nemá rovn ěž vliv na spln ění díl čích cíl ů projektu pro r. 2010.  

 

  

 

3. ZÁMĚR A NÁVRHY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ - rok 2011   

 

3.1. PŔIJEMCE A OSOBY PŔIJEMCE - rok 2011  

 

3.1.1. PŘÍJEMCE - rok 2011  

 

IČ organizace 023221 

Obchodní jméno - název Národní knihovna ČR 

Zkratka názvu NK ČR 

Role organizace příjemce 

Vazba na organizaci  

Druh organizace Státní příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.) 

Adresa sídla, spojení na organizaci 

- ulice, čp./č.or.  Klementinum 190  /  

- PSČ, obec  11000  Praha 1 

- stát  Česká republika 

- telefon  221 663 111 

- http://   http://www.nkp.cz  

Bankovní spojení 

-DIČ  CZ00023221 

- banka kód, název  KB - Komerční banka 

- číslo účtu, sp./var.symbol  85535-011/0100,    

http://www.nkp.cz


Číslo projektového účtu 

příjemce   

435830390207/0100  

Statutární zástupce  

- titul před, jméno, příjmení, 

titul za   

Ing.  Tomáš  Böhm   

- funkce   generální ředitel 

- telefon   221 663 262 

- mobil    

- fax    

- email   Tomas.Bohm@nkp.cz  

Rodné příjmení    

Datum narození    

Místo narození   Praha 

Trvalé bydliště    

 

  

 

3.1.2. OSOBY PŔÍJEMCE - rok 2011  

 

Celé jméno, RČ   Bartůňková  Eva  Mgr.  CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

Spojení   221663342      eva.bartunkova@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Informační a studijní oddělení, Knihovnický 

institut  

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   10  

 

 

mailto:Tomas.Bohm@nkp.cz
mailto:eva.bartunkova@nkp.cz


 

Celé jméno, RČ   Böhm  Tomáš  Ing.    CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

statutární zástupce 

Spojení   221 663 262      Tomas.Bohm@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR      

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %     

 

Celé jméno, RČ   Gregorová  Dagmar       CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

Spojení   221663286      dagmar.gregorova@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Odbor informační soustavy, Ekonomika a 

personalistika  

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   10  

 

Celé jméno, RČ   Hemola  Hanuš  PhDr.  CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

řešitel 

Spojení   221663209      hanus.hemola@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Odbor služeb, Novodobé fondy a služby  

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   25  

 

Celé jméno, RČ   Kapsa  Václav  Mgr.  PhD.     CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

Spojení   774145406      vaclav.kapsa@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Hudební oddělení, Historické a hudební 

mailto:Tomas.Bohm@nkp.cz
mailto:dagmar.gregorova@nkp.cz
mailto:hanus.hemola@nkp.cz
mailto:vaclav.kapsa@nkp.cz


fondy   

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   10  

 

Celé jméno, RČ   Nová  Hana  PhDr.  CZ 

Role osoby při řešení 

projektu 

člen řešitelského týmu 

Spojení   221663391      hana.nova@nkp.cz  

Příslušnost k organizaci  Národní knihovna ČR    Oddělení periodik, Odbor služeb, Novodobé 

fondy a služby  

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace 

Pracovní kapacita v %   20  

 

 

3.1.3. PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN U PŔIJEMCE a OSOB - rok 2011  

 

Pč.  Typ  Popis  

   

*      

   

 

 

3.2.ŘEŠENÍ PROJEKTU A POSTUP PRACÍ  - rok 2011  

 

3.2.0. PŘEHLED VŠECH DÍLČÍCH CÍLŮ PLATNÝCH PRO PROJEKT v roce 2011  - PLAN  

 

Číslo  Dílčí cíl podrobn ě   Datum pln ění  

V004  

Dílčí cíl  

Standardní zajištění přístupu k EIZ ve virtuálním studijním prostředí Jednotné 

informační brány, případně oborových bran MUS a KIV. 

Indikátory dosažení - výsledky díl čího cíle  

Bude pokračovat zajištění přístupu ke všem EIZ, bude realizováno zpřístupnění 

- 31.12.2011  

mailto:hana.nova@nkp.cz


zejména oborových EIZ pro knihovnictví a informační vědu v prostředí oborové brány 

KIV a EIZ pro hudbu a hudební vědu v prostředí oborové brány MUS. Individuální 

plnotextové licence budou plně integrovány do virtuálního studijního prostředí 

Jednotné informační brány, což by mělo zajistit zvýšený komfort pro uživatele sféry 

VaVaI a vzdělání a tím i vyšší míru jejich využití. 

Průběžně budou doplňovány a aktualizovány webové stránky projektu, pravidelně 

měsíčně budou sledovány a dle potřeby zveřejňovány statistiky využívání databází. 

Porovnání výsledku využívání jednotlivých EIZ ve vztahu k hodnotám cílových 

indikátorů. 

Pro univerzitní a akademickou sféru bude členy neformálního konsorcia dle potřeb 

zajišťováno školení pro práci s databázemi. 

Pro členy neformálního konsorcia EBSCO bude zorganizován odborný seminář, který 

bude zaměřen na vyhodnocení řešení projektu, podle možností bude organizován 

workshop OCLC Update. 

Na základě potvrzených objednávek budou fakturovány jednotlivým členům 

spoluúčasti ve dvou termínech - jaro a podzim (viz přehled v příloze) podle 

příslušnosti k jednotlivým konsorciím. 

Propagace výsledků projektu na odborných setkáních. 

 

Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je: 

* 100% fakturovaných a uhrazených objednávek, kontrola účetnictví 

* uhrazení předplatného jednotlivých zdrojů báze EBSCO jaro, ostatní báze podzim 

na období 2012 

* realizace odborného semináře/workshopu pro členy neformálního konsorcia se 

zaměřením na vyhodnocení projektu 

* příprava závěrečné zprávy s vyhodnocením statistik ve vztahu k cílovým 

indikátorům 

* příprava smlouvy o využití výsledků po ukončení projektu (předplatné na rok 2012 a 

ev. využití nevyčerpaných IFLA Vouchers z objednávek 2010 a 2011 v roce 2012) 

 

Prost ředky ov ěření - Forma zpracování a p ředání výsledku díl čího cíle  

Vyhodnocení jednotlivých cílových hodnot indikátoru dílčího cíle se zdůvodněním.  

Kritické p ředpoklady dosažení díl čího cíle  

Určitým kritickým momentem může být pohyb kurzu koruny vůči dolaru a euru, což by 

mohlo zapříčinit zpoždění některých plateb, resp. neschopnost uhradit spoluúčasti 

členů 

Předpokládaný vývoj rozpočtu NK ČR by nedával v tomto krizovém momentu záruky, 

že by mohla uhradit sama chybějící spoluúčasti, což by mohlo ve svém důsledku 

ohrozit fungování konsorcií, resp. úhradu přístup k EIZ na rok 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2. NÁVRH ZMĚN V REALIZACI PROJEKTU - rok 2011   

 

Pč.  Typ  Popis  

   

*      

   

 

  

 

3.3. NÁKLADY PROJEKTU - rok 2011  

 

3.3.1. PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ UZNANÝCH NÁKLAD Ů  

 

Rok 2011 

Typ požadované 

Organizace Národní knihovna ČR 

Role organizace příjemce - koordinátor 

 

 

  POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLAD Ů 

Náklady 

požadované 

tis. K č 

z toho požadované 

z účelové podpory 

tis. K č 

F1. 

Osobní 

Osobní náklady nebo výdaje na 

zaměstnance, kteří se podílejí na řešení 

projektu a jim odpovídající povinné 

zákonné odvody a případné příděly do 

FKSP, včetně stipendií na výzkum, vývoj 

a inovace podle § 91 zákona č. 111/1998 

Sb. 

552
 

Schváleno: 552 tis. Kč 
157

 
Schváleno: 157 tis. Kč 



F1.1 
Mzdy a platy 

Mzdy a platy 
393

 
Schváleno: 388 tis. Kč 

100
 

Schváleno: 100 tis. Kč 

F1.2 

Dohody 

Úhrada dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 

22
 

Schváleno: 20 tis. Kč 
22

 
Schváleno: 20 tis. Kč 

F1.3 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody včetně 

případného přídělu do FKSP 

137
 

Schváleno: 144 tis. Kč 
35

 
Schváleno: 37 tis. Kč 

F2. 

Pořízení majetku 

Náklady nebo výdaje na pořízení 

hmotného a nehmotného majetku 

(investice, kapitálové) 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F3. 

Další provozní - Provoz a údržba 

Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu 

hmotného majetku používaného při 
řešení projektu 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F7. 

Další provozní - Cestovné 

Cestovní náhrady vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F6. 

Další provozní - Publicita, prezentace 

výsledků 

Náklady nebo výdaje na zveřejnění 

výsledků projektu včetně nákladů nebo 

výdajů na zajištění práv k výsledkům 

výzkumu 

50
 

Schváleno: 73 tis. Kč 
50

 
Schváleno: 50 tis. Kč 

F4. 

Další provozní - jiné 

Další provozní náklady vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 
0

 
Schváleno: 0 tis. Kč 

F5. 

Služby 

Náklady nebo výdaje na služby 

využívané v přímé souvislosti s řešením 

projektu 

14093
 

Schváleno: 16408 tis. Kč 
12052

 
Schváleno: 12052 tis. Kč 

F8. 
Doplňkové 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje 
2000

 
Schváleno: 2465 tis. Kč 

0
 

Schváleno: 0 tis. Kč 



vzniklé v přímé souvislosti s řešením 

projektu, např. administrativní náklady, 

náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené 

výše 

F9. 
NÁKLADY CELKEM 

NÁKLADY CELKEM 
16695

 
Schváleno: 19498 tis. Kč 

12259
 

Schváleno: 12259 tis. Kč 

F9A. 
z toho kapitálové  

(F9A+F9B=F9) 
0

 
0

 

F9B. 
z toho běžné  

(F9A+F9B=F9) 
0

 
0

 

F9C. 

z toho náklady na informační zdroje v 

daném roce celkem  

(souhrnně kapitálové i běžné) 

14053
 

Schváleno: 16368 tis. Kč 
12012

 
Schváleno: 12012 tis. Kč 

    
PŘEVOD DO fondu  

tis. K č 

POUŽITÍ Z fondu  

tis. K č 

F0. 
Zúčtování s Fondem účelově určených 

prostředků 
0

 
0

 

  

ZDROJE 

FINANCOVÁNÍ 

CELKEM 

tis. K č 

- z toho Ú čelová 

podpora (DOTACE) 

tis. K č 

- z toho Ostatní 

veřejné zdroje 

tis. K č 

- z toho Neve řejné 

zdroje 

tis. K č 

Z9. 16695
 

12259
 

395
 

Schváleno: 395 tis. Kč 
4041

 
Schváleno: 6844 tis. Kč 

 

  

 

 

 

 



 

3.3.2. SPECIFIKACE UZNANÝCH NÁKLAD Ů  

 

Rok 2011 

Typ požadované 

Organizace Národní knihovna ČR 

Role organizace příjemce - koordinátor 

 

  POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ 

- Náklady 

skutečně 

vynaložen

é  

 

- z toho 

skutečně 

hrazené z 

účelové 

podpory 

Přehled a specifikace uznaných 

nákladů vyčerpaných k 31.12.2011 

F1. 

Osobní 

Osobní náklady nebo výdaje na 

zaměstnance, kteří se podílejí na 

řešení projektu a jim odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné 

příděly do FKSP, včetně stipendií 

na výzkum, vývoj a inovace podle § 

91 zákona č. 111/1998 Sb. 

552 tis. Kč 
157 tis. Kč 

Zde jsou plánovány osobní náklady včetně 
povinných odvodů a náklady na dohody pro 
řešitelský tým a pracovníky, kteří zabezpečují 
provoz webových stránek. 395 tis. Kč je z 
prostředků nositele a jsou tvořeny z veřejných 
zdrojů (příspěvek zřizovatele na činnost).  

F1.1 
Mzdy a platy 

Mzdy a platy 
393 tis. Kč 
100 tis. Kč 

Zde jsou plánovány náklady na poměrnou část 
mezd řešitelského týmu z prostředků nositele a 
odměny pro řešitelský tým z prostředků 
zadavatele podle jejich podílu na řešení 
projektu mimo pracovní dobu. Více viz příloha 
č. 14.  

F1.2 

Dohody 

Úhrada dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr 

22 tis. Kč 
22 tis. Kč 

Zde jsou plánovány prostředky na úhradu 
dohod o provedení práce, které jsou 
bezprostředně spojeny s provozem a údržbou 
části webových prezentací projektu a dalšími 
pracemi, které souvisí bezprostředně s řešením 
projektu - více viz příloha č. 14.  

F1.3 
Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody včetně 
137 tis. Kč 
35 tis. Kč 

Povinné odvody (zdravotní a sociální pojištění) 
a úhrady do FKSP z vyplacených mezd 
řešitelskému týmu z prostředků nositele i 
dotace. Více viz příloha č. 14.  



případného přídělu do FKSP 

F2. 

Pořízení majetku 

Náklady nebo výdaje na pořízení 

hmotného a nehmotného majetku 

(investice, kapitálové) 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F3. 

Další provozní - Provoz a údržba 

Náklady nebo výdaje na provoz a 

údržbu hmotného majetku 

používaného při řešení projektu 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F7. 

Další provozní - Cestovné 

Cestovní náhrady vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F6. 

Další provozní - Publicita, 

prezentace výsledků 

Náklady nebo výdaje na zveřejnění 

výsledků projektu včetně nákladů 

nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu 

50 tis. Kč 
50 tis. Kč 

Zde jsou vedeny redukované náklady na 
provoz dalších webových prezentací zadaných 
dodavatelsky. 

F4. 

Další provozní - jiné 

Další provozní náklady vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F5. 

Služby 

Náklady nebo výdaje na služby 

využívané v přímé souvislosti s 

řešením projektu 

14093 tis. Kč 
12052 tis. Kč 

Zde jsou plánovány veškeré prostředky na 
nákup přístupů do EIZ hrazené v roce 2011. 
Rovněž je zde zaúčtována podpora center 
mezinárodních meziknihovních služeb 
nákupem IFLA Vouchers. Více viz příloha č. 
příloha č. 15 Dále jsou zde vedeny náklady ve 
výši 40 tis. Kč na externí služby vynaložené na 
vedení účetnictví projektu - viz příloha k 
periodické zprávě za rok 2009 č. 13 - strana 1 

F8. 

Doplňkové 

Doplňkové (režijní) náklady nebo 

výdaje vzniklé v přímé souvislosti s 

řešením projektu, např. 
administrativní náklady, náklady na 

pomocný personál a infrastrukturu, 

enegii a služby neuvedené výše 

2000 tis. Kč 
0 tis. Kč 

Zde je zakalkulován vklad nositele (mimo 
spoluúčast při pořízení EIZ), jedná se o režijní 
náklady nositele na plochu pracoviště, která je 
bezprostředně spojena s řešením projektu a se 
zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro 
přímé služby uživatelům ze sféry VaVaI a 
vzdělávání v NK ČR. Výše režijních nákladů 
byla po dohodě se zadavatelem (Změna 
rozpočtu projektu viz příloha č. 4 a č. 5) 
snížena. 

F9. 
NÁKLADY CELKEM 

NÁKLADY CELKEM 
16695 tis. Kč 
12259 tis. Kč 

Celkové náklady projektu snížené oproti 
původnímu plánu o spoluúčast vybranou již v 
roce 2010 ve změně schválené zadavatelem - 
viz příloha č. 4 a č. 5 



F9A. 
z toho kapitálové  

(F9A+F9B=F9) 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F9B. 
z toho běžné  

(F9A+F9B=F9) 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F9C. 

z toho náklady na informační zdroje 

v daném roce celkem  

(souhrnně kapitálové i běžné) 

14053 tis. Kč 
12012 tis. Kč Plánované náklady přímo na platby za EIZ. 

F0. 
Zúčtování s Fondem účelově 

určených prostředků 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč  

F0V. 

nevyčerpaná částka DOTACE, 

kterou příjemce vrací na účet 

poskytovatele 
   

Z9A. Ostatní veřejné zdroje 395 tis. Kč Mzdové náklady z prostředků nositele tvořené 
příspěvkem zřizovatele na činnost. 

Z9B. Neveřejné zdroje 4041 tis. Kč 
Prostředky nositele tvořené vlastními výnosy a 
spoluúčastí vybranou od jednotlivých knihoven, 
členů konsorcií. Více viz příloha č. 15. 

 

  

 

3.3.3. PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN V NÁKLADECH - rok 2011  

 

Pč.  Typ  Popis  

   

1  návrh změn v nákladech  Plánované náklady - spoluúčast knihoven, členů konsorcií - jsou sníženy o platby - 

cca 2242 tis. Kč, které byly realizovány již v roce 2010. Blíže viz příloha č. 15. Další 

změny byly schváleny dodatkem č. 2 smlouvy - blíže viz přílohy č. 4 a 5.  

   

 

  

 



 

4. PŘÍLOHY  

 

4.1. Položkový výpis uznaných náklad ů projektu z ú četní evidence p říjemce - seznam   

 

Pořadí  Soubor  

1 

Položkový výpis  

Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce - 9 stran   

INFOZ_zpráva 2010_4.1 položkový výpis uznaných nákladů....pdf (419 kB  )  
 

 

  

 

4.2. Souhrnný výpis ú četních položek uznaných náklad ů projektu k 31.12.2009 s komentá řem - 

seznam   

 

Pořadí  Soubor  

1 

Souhrnný výpis   

Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31.12.2010 s komentářem - 19 stran   

INFOZ_zpráva 2010_4.2 Souhrnný výpis účetních položek....pdf (776 kB  )  
 

 

  

 

4.3. OSTATNÍ PŘÍLOHY - seznam   

 

Pořadí  Soubor  

01 

Příloha č. 3  

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010 - 2 strany   

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 3.pdf (206 kB  )  
 

http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril4_1.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril4_2.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril3.pdf


02 

Příloha č. 4  

Korespondence ve věci změny rozpočtu projektu a dodatku č. 2 smlouvy - 3 strany  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 4.pdf (319 kB  )  
 

03 

Příloha č. 5  

Celkové uznané náklady a výše přiznané podpory projektu č. VZ09006 dané dodatkem č. 2 smlouvy - 1 

strana  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 5.pdf (181 kB  )  
 

04 

Příloha č. 6  

Přehled faktur elektronických informačních zdrojů a podíly jejich úhrad v roce 2010 podle původu 

prostředků - dotace, spoluúčast knihovny, spoluúčast NK - 2 strany   

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 6.pdf (241 kB  )  
 

05 

Příloha č. 7  

Přehled spoluúčasti NK v roce 2010 podle jednotlivých faktur - 1 strana   

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 7.pdf (159 kB  )  
 

06 

Příloha č. 8  

Osobní náklady projektu: útvar 0245 - dotace str. 1, útvar 0246 - uznaný náklad NK str. 2, čerpání mezd a 

OON z dotace strany 3 - 8  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 8.pdf (777 kB  )  
 

07 

Příloha č. 9  

Přehled fakturované spoluúčasti v roce 2010: celkový přehled str.1, spoluúčast plánovaná 2010 a 

fakturovaná 2010 strany 2 - 5, spoluúčast plánovaná 2011 a fakturovaná 2010 strany 6 - 8, spoluúčast NK 

plánovaná/fakturovaná 2010 str. 9  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 9.pdf (1051 kB  )  
 

08 

Příloha č. 10  

Platby za IFLA Vouchers po úpravě a navýšení spoluúčasti str. 1, příklad předávacího dopisu s výzvou ke 

změně - objednávka 2010 - str. 2 - 3, příklad předávacího dopisu - objednávka 2011 str. 4.  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 10.pdf (573 kB  )  
 

09 
Příloha č. 11  

Objednávka na službu hrazenou z dotace - 1 strana   

http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006_prilohy.htm
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril4.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril5.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril6.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril7.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril9.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril10.pdf


INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 11.pdf (109 kB  )  
 

10 

Příloha č. 12  

Změna statutárního orgánu řešitele projektu - 1 strana  

INFOZ_zmena statutárního orgánu 2011.pdf (377 kB  ) 
 

11 

Příloha č. 13  

Zobrazení licencovaných EIZ v oborové bráně Musica str. 1 KIV str. 2 záznam z ebrary v elektronickém 

katalogu NK str. 3 zobrazený fulltext z ebrary str. 4 záznam z Ebsco v elektronickém katalogu NK str. 5 

záznam z ebrary v Souborném katalogu ČR str. 6 statistiky přístupů v rozhraní UStat str. 7 zobrazení z 

Wilson OmniFile str. 8  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 13.pdf (1068 kB  )  
 

12 

Příloha č. 14  

Osobní náklady z účelové podpory – plán na rok 2011 - 1 strana  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 14.pdf (59 kB  )  
 

13 

Příloha č. 15  

Rozpočet projektu 2011 bez osobních nákladů - 1 strana   

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 15.pdf (77 kB  )  
 

14 

Příloha č. 16  

Souhrnná statistika využití EIZ v roce 2010 - 1 strana  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 16.pdf (613 kB  )  
 

15 

Příloha č. 17  

Statistika využití ebrary - top 21 titulů - 1 strana  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 17.pdf (832 kB  ) 
 

16 

Příloha č. 18  

Statistika využití knihovnických databází v roce 2010 - 1 strana  

INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 18.pdf (1013 kB  )  
 

17 

Příloha č. 19  

Výstupy statistik přes rozhraní UStat hudebních zdrojů přes bránu MUS po jednotlivých členech konsorcií a 

příklady dalších statistik, které nejsou běžně zveřejňovány na webových stránkách - 10 stran  

http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006_prilohy.htm
http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006_prilohy.htm
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril11.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril13.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril15.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril16.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril16.pdf
http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril18.pdf


INFOZ_zpráva 2010_Příloha č. 19.pdf (1276 kB  )  
 

 

http://www.nkp.cz/files/sluz_INFOZzprava2010_pril19.pdf

