
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

Výroční zpráva 2014 

I. Zpráva o činnosti 

Úvod
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve 
smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání 
a šíření souborného katalogu.

Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena 
jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a kontrolní skupina byla schválena v loňském roce. Od roku 
2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny 
nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč. 

Činnost v roce 2014
Výroční schůze a jednání Rady

18. výroční schůze Sdružení se konala 24.4.2014 v Praze ve Velkém sále budovy Ústavu 
zemědělských a potravinářských informací. Text výroční zprávy byl zpracován a schválen Radou, 
spolu s pozvánkou byl zveřejněn elektronicky na webových stránkách SKAT. 

Od uplynulé schůze VČS se konaly schůze Rady SKAT:

24.4. 2014 po výroční schůzi, kde nově zvolená Rada zvolila předsedu SKAT – Mgr. Ladislava 
Zoubka a místopředsedu SKAT – Ing. Jiřího Šilhu. Dalšími členy Rady SKAT jsou Dr. Lenka 
Prucková, Ing. Pavel Cimbálník, Dr. Jarmila Daňková, Mgr. Zuzana Bornová a Mgr. Jaroslav Čech 

9.4. 2015 v Paláci knihy Luxor, která se zabývala především přípravou VČS a novými podněty, které 
by mohly oživit a rozšířit činnost SKATu.

Ostatní záležitosti byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty.

Základní činnost

Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Katalog k 
31.12.2014  obsahoval 400 528 titulů,  4 162 771 exemplářů. Zpracování provádí formou externí 
placené služby Alena Justinová a Eva Dubová.

Pokračuje automatické zpracování souborného katalogu článků ANSKAT (k 31.12.2014 obsahoval
 1 612 189  článků). 



Úkoly roku 2014

1. legislativní úkony:  Od 1.1.2014 došlo ze zákona k zápisu sdružení do spolkového rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6334. Celá změna byla 
završena v červnu aktualizací veškerých údajů o sdružení, včetně zápisu nových členů rady a 
kontrolní komise.

2. Projekt SKAT v roce 2014 : Zpřístupnění souborné báze článků na internetu  realizován v září-
listopad 2014, kdy na novém zakoupeném serveru, který nahradil starý z roku 2008 byla zprovozněna 
SQL databáze obsahující oba katalogy a webový katalog pro články na adrese: 
http://anskat.skat.cz:8080/Carmen/

3. 15.4 místopředseda rady SKAT informoval zástupce slovenských knihoven o možnosti spolupráce 
na tvorbě katalogu SKAT.

Školení v r. 2014 neproběhla, měla být věnována problematice RDA, ale pravidla stále ještě neměla 
jasnou metodiku – proto se školení neuskutečnila. 

       Stav členské základny   

K 31.12.2014 mělo Sdružení 193 členů. Do katalogu SKAT je připojen fond naučné a regionální 
literatury ze 193 knihoven (v katalogu již nejsou zastoupeny knihovny, které zanikly nebo ukončily 
členství ve sdružení). Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 87 knihoven.

II. Zpráva o hospodaření

Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 355.000,- Kč, úroky z vkladů na vkladovém účtu 
522,21 Kč. Sdružení získalo od Ministerstva kultury ČR dotaci na nákup serveru ve výši 99.000,- a 
dotaci na další běžné náklady spojené s realizací projektu ve výši 140.000,-Kč. Dotace kryla projekt 
Zpřístupnění souborné báze článků do internetu a SK ČR z 62%. Celkové výnosy za rok 2014 
činily 559.942,21 Kč. (včetně uzávěrkových operací týkajících se snížení vlastního jmění v případě 
majetku pořízeného z dotací  o poměrnou část účetních odpisů odpovídající částce přijaté dotace)

Celkové náklady za rok 2014 činily 524.136,40,- Kč včetně účetních odpisů. Na kontrolu a úpravu dat
byla vynaložena částka ve výši 278.322,- Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena 
Justinová a paní Eva Dubová. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na poštovné a výroční 
členskou schůzi. Celkové náklady na projekt činily 384.998,-Kč, z toho největší položkou byl nákup 
serveru a Licence katalogu Carmen.

Výsledek hospodaření tvořil zisk ve výši +35.805,81Kč

Zůstatek finančních prostředků činil +343.056,88 Kč. Tyto peníze slouží k financování provozu a 
budou v budoucnu využity ke krytí spoluúčasti na některém z dalších projektů VISKu. 
Sdružení neeviduje žádné závazky k 31.12.2014.
Sdružení neeviduje žádnou pohledávku k 31.12.2014. 
Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů. Z podnikatelské činnosti mělo pouze příjmy plynoucí z 

http://anskat.skat.cz:8080/Carmen/


úroků z vkladových účtů, ale uplatnilo možnost snížit základ daně dle §20 odst. 7 zákona. 

Běžný účet číslo  2900267033/2010 je veden u Fio banky a.s. pobočky v Táboře. Následně k 
němu Fio konto číslo účtu 2600293723/2010 s netermínovaným úročením 0,05%. Z důvodu 
výrazného poklesu úroků z vkladů byl založen tříměsíční termínovaný účet 0,35% a roční 
termínovaný účet 0,75%. Tyto účty jsou vedeny bez jakýchkoliv poplatků. 

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou ekonomické přehledy, které následují.

Rozvaha k 31.12.2014

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014


