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• Statistická data o knihovnách sbíráme dle zákona 

• Využíváme je a vyhodnocujeme je 

• Sledujeme trendy, vývoj, výsledky knihoven, děláme 

rozbory 

• Potřebujeme je pro benchmarking 

 

 = údaje musí být přesné a správné 

 

 



Co sledujeme? 
1 KF/1000 obyv. 

2 % obnovy KF 

3 Přírůstek/1000 obyv. 

4 Periodika/1000 obyv. 

5 Internet/1000 obyv. 

6 Plocha/1000 obyv. 

7 Stud.míst./1000 obyv. 

8 Úvazky/1000 obyv. 

9 Úvazky/1000 čten. 

10 Úvazky/1000 návšť. 

11 roční provoz. doba/1000 obyv. 

12 % roč. provoz. doby/prac. fond zam. 

13 Provozní doba 

14 %výdajů/rozp. města 

15 % obsl. popul. 

16 % mládeže 

17 Návštěvy/obyv. 

18 Virtual. navšťěvy/obyv. 

19 % návštěv internet 

20 Výpůjčky/čtenář 

21 Obrat KF 

22 Kult. a vzděl. akce/1000 obyv. 

23 Inter. služby 

24 Provoz. nákl/1000 obyv. 

25 Náklady KF/obyv. 

26 Náklady EIZ/obyv. 

27 Náklady KF/výpůjčky 

28 %provoz.nákl. 

29 % nákladů na KF 

30 % osobních nákl. 

31 % získaných dotací 

32 % vlast. příjmů 3 

Nabídka 

Využití, 

služby 

Financování, 

efektivita 

Hlavní kritérium: 

Počet obyvatel 



VyplnĚní dat 
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VyplŇOVÁNÍ DAT V 

BENCHMARKINGU 

• České knihovny – mají formulář předvyplněný, načtou 

se jim do něj data vyplňovaná ve statistickém výkaze 

KULT 12-01 

• Výrazné ulehčení práce 

• Zvážit do budoucna stejnou možnost u slovenskýh 

knihoven 



Administrátorské menu  |  Přehled uživatelů  |  CZ  |  Přepnout na SK

Benchmarking knihoven
Vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu
Provozuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

zvolená měna:

 CZK

 EUR

Přihlášený uživatel: Administrátor (evid.č. 39999999)  | Vyplnit dotazník za rok 2012  | Vyplnit dotazník za rok 2013  | Odhlásit

Úvod Knihovny Přehled Srovnání Trendy O benchmarkingu Kontakt

Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data
získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná.
Pokud máte zájem o vstup vaší knihovny do Benchmarkingu knihoven, kontaktujte nás na emailu vladana.pillerova@nkp.cz nebo
vit.richter@nkp.cz.

Benchmarking 2013 - aktuální informace a dokumenty:

- Jak vstoupit do projektu - benchmarking knihoven 2014 (DOC)
- Doplňující informace k činnosti knihovny v roce 2013 (DOC)

Informace a návody

- Informace o projektu Benchmarking knihoven na stránkách Národní knihovny
- Srovnání více knihoven - návod na zpracování grafů (PDF)
- SROVNANI.XLS (aktualizováno 20.3.2014)

Prezentace:

- Benchmarking knihoven - velké opakování (Brno, 24.03.2014)
- Benchmarking knihoven - velké opakování (Praha, 20.13.2014)
- Jak využít, prezentovat a interpretovat výsledky benchmarkingu? (Martin, 12.12.2012)

Trendy - návod na zpracování grafů:

- Návod na zpracování grafů (PDF)
- Trendy 2012 - 2013 (tabulka XLS, aktualizováno 8.8.2014) 
- Trendy 2011 - 2013 (tabulka XLS, aktualizováno 8.8.2014) 
- Trendy 2010 - 2013 (tabulka XLS, aktualizováno 8.8.2014)
- Trendy 2009 - 2013 (tabulka XLS, aktualizováno 8.8.2014)
- Trendy 2008 - 2013 (tabulka XLS, aktualizováno 8.8.2014)
- Trendy 2007 - 2013 (tabulka XLS, aktualizováno 8.8.2014)
- Trendy 2006 - 2013 (tabulka XLS, aktualizováno 8.8.2014)

Indexy, známky, indikátory:

- Indikátory a indexy za rok 2012 - Jak se vypočítává index a co je to medián? (soubor PDF)
- Indikátory a indexy za rok 2012 v CZK (soubor XLSX)
- Indikátory a indexy za rok 2012 v EUR (soubor XLSX)

- Známky a indikátory 2011 v CZK (soubor XLS)
- Známky a indikátory 2011 v EUR (soubor XLS)

- Známky a indikátory 2010 (soubor XLS)
- Statistická data za rok 2010 (soubor XLS)

- Známky a indikátory 2009 (soubor XLS)
- Statistická data za rok 2009 (soubor XLS)

- Známky a indikátory 2008 (soubor XLS)
- Statistická data za rok 2008 (soubor XLS)

- Známky a indikátory 2007 (soubor XLS)
- Statistická data za rok 2007 (soubor XLS)

 

  Copyright 2010 - NIPOS | web: www.nipos-mk.cz | kontaktovat webmastera



Základní statistickÉ 

údaje 

• Počet obyvatel celkem – Ministerstvo kultury SR 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-

1a8.html 

• soubor Počet obyvateľov obcí SR k určitému datu 

 

• Počet dětí do 15 let v obci/městě – Mestská a obecná 

štatistika 

http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 

 

Je tato stránka aktuální? 

 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html
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FOND KNIHOVNY, 

UŽIVATELÉ 

• Počet knihovních jednotek ke sledovanému roku 

• Počet exemplářů docházejících  periodik 

• Přírůstky 

• Registrovaní uživatelé 

• Registrovaní uživatelé do 15 let 

• Návštěvníci knihovny 

 

 

 



problematické údaje 



NÁVŠTĚVy WEBOVÝCH 

STRÁNEK KNIHOVNY 

• Vykazování slovenskými knihovnami? 



NávštĚVY WEBOVÝCH 

STRÁNEK 

VELIKOST KNIHOVNY PRŮMĚR SKUPINY 

do 1000 obyvatel 3 000 

1000 – 3000 obyvatel 5 000 

3000 – 5000 obyvatel 6 200 

5000 – 10 000 obyvatel 11 400 

10 000 – 20 000 obyvatel 30 500 

20 000 – 40 000 obyvatel 56 000 

Nad 40 000 obyvatel 160 000 



PLOCHA KNIHOVNY 

VELIKOST KNIHOVNY PRŮMĚR SKUPINY v m2 

do 1000 obyvatel 70 

1000 – 3000 obyvatel 140 

3000 – 5000 obyvatel 220 

5000 – 10 000 obyvatel 350 

10 000 – 20 000 obyvatel 600 

20 000 – 40 000 obyvatel 1 000 

Nad 40 000 obyvatel 2 700 



RoČnÍ provoznÍ doba knihovny 

– jak vypoČítat?  

• Pokud knihovna sídlí v jedné budově, uvede týdenní 

provozní dobu nejdéle otevřeného útvaru = to co 

vykazuje nyní – musí se jednat o knihovnický provoz!!! 

• Tento počet hodin vynásobí počtem týdnů, kdy byla 

knihovna v průběhu roku otevřena 

• Základní počet celých týdnů je 52 

• Knihovna odečte týdny, ve kterých byla zavřena 

(Vánoce, Velikonoce) 



• Vynásobit počet hodin X počet týdnů 

• Pobočky, specializovaná oddělení mimo hlavní budovu 

– provést stejný výpočet jako u hlavní budovy 

• Provést součet: hlavní budova + pobočky 

 



PŘÍKLAD VÝPOČTU 
Knihovna v jedné budovĚ 

• Dosud vykazovaná týdenní otevírací doba 40 hodin 

• Počet týdnů v roce: 52 

• Knihovna uzavřena 3 týdny o prázdninách a 1 týden o 

Vánocích – celkem 4 týdny 

• Provede se odpočet týdnů: 52 – 4 = 48 

• Vynásobí se týdenní provozní doba 40 hodin X 48 

týdnů 

• Roční provozní doba je 1920 hodin za rok 



Knihovna s 

poboČkami 

• Provede se výpočet roční provozní doby hlavní budovy 

• Provede se výpočet roční provozní doby každé 

pobočky zvlášť 

• Sečtou se hodnoty roční provozní doby hlavní budovy 

a všech poboček 



ROČNÍ PROVOZNÍ DOBA 

KNIHOVNY 

VELIKOST KNIHOVNY PRŮMĚR SKUPINY HOD 

do 1000 obyvatel 450 

1000 – 3000 obyvatel 1 000 

3000 – 5000 obyvatel 1 300 

5000 – 10 000 obyvatel 1 600 

10 000 – 20 000 obyvatel 2 300 

20 000 – 40 000 obyvatel 3 700 

Nad 40 000 obyvatel 8 600 



Problémy, nejasnosti 

• Jak vykazovat provoz městského informačního centra? 

• IC není knihovna 

 

• Zavřu knihovnu v budově obecního úřadu, ale na 

chodbě jsou volně přístupné počítače s přístupem na 

internet 

• internet není knihovna 

 

 

 

 

 



Ekonomické údaje 



CO ZJIŠŤUJEME 

Tržby za vlastní výkony 

Příspěvek na provoz knihovny od zřizovatele 

Zvláštní dotace, granty, dary 

Příjmy celkem 

Výdaje  na hlavní činnost 

Osobní náklady 

Náklady na KF 

Náklady na EIZ 

Počet zaměstnanců 



PRŮMĚRNÉ ROZLOŽENÍ 

ROZPOČTU KNIHOVNY 

Osobní náklady kolem 60 % výdajů 

Výdaje na knihovní fond 10 až 15 % výdajů 

Příspěvek od zřizovatele na provoz 85 % z celkových příjmů knihovny 

Získané granty a dotace do 5 % příjmů 

% vlastních příjmů do 10 % příjmů 



ZAMĚSTNANCI 

• Počet zaměstnanců (přepočtený stav, 2 desetinná místa) 

• I malé úvazky – dobrovolníky, pracovníky na dohody 

je potřeba přepočítat na úvazky 

• Nevyplňovat nulu! 

 



ekonomickÁ datA - 

PŘÍJMY 

• Příjmy (výnosy) celkem (vše dohromady) 

  

• Tržby za vlastní výkony v Kč (registrační poplatek, 

zpozdné, kopírovací služby…) 

• Příspěvek na provoz knihovny od zřizovatele (běžný 

rozpočet knihovny) 

• Zvláštní dotace, granty, projekty, dary, sponzorské 

příspěvky, ostatní provozní výnosy:  

• Neuvádí se běžný příspěvek zřizovatele!  
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% získaných 
dotací 

2% 

% vlast. 
příjmů 

9% 

Dotace 
zřizovatele 

89% 

Příjmy knihovny (20 až 40 tis. obyv.) = 
100% 
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EKONOMICKÁ DATA 

VÝDAJE 

• Výdaje (náklady) na hlavní činnost  

• Osobní náklady (mzdy včetně pojištění + dohody) 

 

• Náklady na pořízení knihovního fondu celkem v Kč 

 

• Náklady na pořízení licencí na elektronické zdroje  
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provoz.nákla
dy 

25% 

náklady na 
KF 

10% 

osobní 
náklady 

65% 

Výdaje - knihovny 20 až 40 tisíc obyvatel = 100 % 
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PŘÍKLAD 

Tržby za vlastní výkony 25 000 EUR 11,6 % 

Příspěvek na provoz 

knihovny od zřizovatele 

180 000 EUR 84 % 

Zvláštní dotace, granty, 

dary 

10 000 EUR  4,7% 

Příjmy celkem 215 000 EUR 

Výdaje na hlavní 

činnost 

214 000 EUR 

Osobní náklady 115 000 EUR 54 % 

Náklady na KF 15 000 EUR 7 % 

Náklady na EIZ 



ROČNÍ VÝDAJE 

ZŘIZOVATELE 

• Celkové roční výdaje zřizovatele (obec, město, kraj) v 
daném roce (Zahrnuje provozní (běžné) výdaje, 
investiční (kapitálové), příp. splátky úvěrů a půjček.  

• Údaj není často k dispozici včas 

• Možné vepsat údaj z minulého roku nebo přibližný 
údaj 

• Informaci napsat do poznámky 

• Po zveřejnění údaje na stránkách zřizovatele údaj 
opravit 



Celkové roČnÍ výdaje 

zŘizovatele 

1,01 

1,51 

1,32 
1,28 1,27 

1,04 
1,0 

0,32 

0,52 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

Do 1 tis. 1-3 tis. 3-5 tis. 5-10 tis. 10-20 tis. 20-40 tis. nad 40 tis. KKM KK 
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INTERNETOVÉ SLUŽBY 

• DATABÁZE 

 

• VLASTNÍ SPECIALIZOVANÉ DATABÁZE 

• LICENCOVANÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

• EBSCO, ANOPRESS 

 

• PŘÍSTUPNÉ POUZE V KNIHOVNĚ 

• PŘÍSTUPNÉ I MIMO KNIHOVNU 

 

• NEJDNÁ SE O MODULY AUTOMATIZOVANÉHO 

KNIHOVNÍHO KATALOGU 

 



• Umožňujete uživatelům objednávání přes webové 
rozhraní? 

• Uživatel si může objednat např. z domova knihu 
nebo jiný dokument k vypůjčení 

• Umožňujete uživatelům prolongace přes webové 
rozhraní? 

• Uživatel si může prodloužit výpůjčku 

 

• Umožňujete uživatelům rezervace přes webové 
rozhraní? 

• Uživatel si může rezervovat půjčený dokument 
 



PŘEHLED INDIKÁTORŮ, VE KTERÝCH NEMŮŽE BÝT NULOVÁ HODNOTA 



DoplŇující informace o 

Činnosti knihovny 

Název knihovny: 

Sídlo knihovny (obec/město): 

Zřizovatel: 

Uveďte typ organizace: 

Vykonává knihovna regionální funkce 

Provozuje knihovna hudební odd.? 

Půjčuje knihovna zvukové dokumenty? 

Počet základních škol 

Počet středních škol 

Počet jiných vzdělávacích zařízení 

Počet vysokých škol 

Jiné 

Vzdělávací zařízení ve městě 
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DoplŇující informace 

o Činnosti 

• Provozní doba:  

• Umístění knihovny:  

• Financování – vedlejší hospodářská činnost 

• Registrační poplatek (výše): 

• Další funkce knihovny: 

• Zajišťujete některé činnosti formou outsourcingu (služeb)? 

• Dobrovolníci v knihovně 

• Zvláštností a specifika: 
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TRENDY 

VÝVOJ KNIHOVNY V LETECH 
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Stáhnout a otevřít soubor 



Sledování trendů 
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Stáhnout a otevřít soubor 



Rimavská Sobota 







Vyberte si knihovny pro porovnávání 
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Vyberte si knihovny pro porovnávání 
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Zjistit souhrnné údaje: průměry, medián, minimum…. 

45 

Zjistit souhrnné údaje: průměry, medián, minimum…. 



Srovnání dvou knihoven, vybrat: 

• Rok 

• Velikost města, 

• Zemi 

• Měnu: Kč EUR 

Export dat v Excelu 
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Doplňující informace 

Údaje v Kč a EUR 
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Stáhnout a otevřít soubor 

„Indikátory a indexy za rok 2012 v CZK“ 
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Jak postupovat při přihlášení 

do projektu? 

 

• Zaregistrovat se na: http://www.benchmarkingknihoven.cz/ 

• Kontaktní e-maily: vit.richter@nkp.cz, 
vladana.pillerova@nkp.cz,  iveta.kilarova@snk.sk 

• Sběr dat: v květnu každého roku 

• Přihlášení do konference „mereni@cvut.cz“ 

• Vyplnění údajů do konce května  

• Co se vyplňuje: 
• Formulář se statistickými daty 

• Doplňující informace 

• Kontrola a opravy dat: do 30.6. daného roku 
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Podmínky úČasti v projektu 

 

• Mít zájem a odvahu ke vzájemnému srovnávání 

• Přihlásit se jako účastník projektu 

• Poskytnout kvalitní a spolehlivá statistická data a další údaje o 
své činnosti 

• Poskytnout souhlas pro práci s daty 

• Nepoužívat data jiných knihoven bez souhlasu 

• Spolupracovat s účastníky projektu při vzájemném poznávání 

• Být připraven poskytnout účastníkům informace a know-how ze 
své vlastní činnosti 
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