ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
MGR. DANIEL HOVORKA, VEDOUCÍ ODBORU
č. j: KUJCK/12823/2010/OMVV/2

datum: 27. 4. 2010

vyřizuje: Linda Věrná, DiS.

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 16. dubna 2010, týkající se
Projektu internetizace knihoven Vám sdělujeme následující.
Obecné informace - přípravná a realizační fáze projektu, udržitelnost projektu:
V roce 2004 vyzvalo Ministerstvo informatiky ČR na jednání se zástupci krajů České republiky v Národní knihovně
v Praze kraje k předkládání projektů do opatření 2.2. SROP na internetizaci knihoven. V návaznosti na tuto
skutečnost schválil Jihočeský kraj v roce 2005 přípravu Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje a jeho
podání do Společného regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (SROP). V září 2005 byl projekt
doporučen Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad k financování. V dubnu 2006 vydalo
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování
projektu, tím byla de facto zahájena realizační fáze projektu - instalace výpočetní techniky a realizace připojení k
síti internet v 255 knihovnách zapojených do projektu. Realizační fáze byla technicky a administrativně ukončena v
lednu 2007 vypracováním Závěrečné zprávy o realizaci projektu. Tímto datem byl projekt fakticky uveden do
provozu.
V současné době se projekt nachází ve fázi udržitelnosti, která trvá po dobu 5ti let od vydání Rozhodnutí
o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Ačkoli předepsaná doba
pro udržitelnosti projektu uplyne v dubnu 2011, předpokládá se další naplňování indikátorů projektu ze strany obcí
a měst zapojených do Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje.
Cíle projektu:
Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
ukládá knihovnám zapsaným v evidenci Ministerstva kultury ČR, poskytovat v rámci veřejných knihovnických a
informačních služeb přístup k informacím na internetu. Předmětem Projektu internetizace knihoven Jihočeského
kraje bylo pořízení výpočetní techniky spolu s nutným technickým vybavením, její připojení na síť Internet,
vytvoření místa s veřejným přístupem k internetu (PIAP) a udržení funkčnosti PIAP po dobu 5 let. Cílem projektu je
umožnit občanům přístup k širokopásmovému internetu v knihovnách na území Jihočeského kraje a naplnit
podmínky zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb.
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Funkčnost - využití - naplnění cílů projektu:
V rámci udržitelnosti projektu je v obecních knihovnách průběžně monitorován stav umístění výpočetní techniky a
stav připojení k síti internet. Využití veřejného přístupu k internetu se liší podle spádových oblastí obecních
a městských knihoven a rovněž v závislosti na dostupnosti technologií v místě. Základní cíl projektu, umožnit
občanům přístup k širokopásmovému internetu v knihovnách na území Jihočeského kraje při splnění podmínek
zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
je v průběhu udržitelnosti projektu naplňován. V návaznosti na projekt Internetizace knihoven Ministerstva
informatiky (nyní MK ČR) se Projektem internetizace knihoven Jihočeského kraje podařilo docílit i druhého
významného efektu, plošného zavedení technologií do území, zejména do oblastí, kde internetová konektivita
nebyla do té doby dostupná.

S pozdravem
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