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Kontext projektu 

Státní informační a komunikační politika;

Veřejné informační služby knihoven;

Rámcová smlouva na dodávky komunikačních 
služeb.
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Úloha Ministerstva informatiky ČR

Realizace komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS);

řešení dálkového přístupu správních agend (e-government);

podpora rozvoje ICT gramotnosti;

tvorby legislativy, standardů aj.
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Současné související projekty

Kvalitní připojení k internetu;

podpora vybavování knihoven ICT (MK);

větší iniciativa knihoven a jejich provozovatelů při využití 
knihovny jako informačního centra obce;

zvyšování kvalifikace pracovníků knihoven;

zpřístupnění informací + portál VS;

metainformační systém zdrojů ve veřejné správě;
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Stav realizace dnes

Projekt Internetizace knihoven  2003-2004
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Výstupy z proběhlého sběru informací

Odpovědělo: 4600 knihoven

Připojeno: 2900 knihoven

Zájem o připojení: 2700 knihoven
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Internetizace knihoven aktuálně 

Zpracovávání sebraných dat.

Projekt do vlády 30.6. 2004 (komplikace v nařízení 
vlády o poskytování dotací).

Příprava SR 2005 – 2006.

II. vlna: 305 objednaných knihoven. 

III. vlna: V rozpočtu na rok 2004 jsou prostředky na 
realizaci cca  400 dalších dle nové koncepce sdílení 
konektivity (předpokládáme IV.Q 2004).

Je předpoklad realizovat projekt do roku 2006, jak 
ukládá usnesení vlády
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Knihovny a KIVS

Cíl: vyřešit IP konektivitu knihoven spolu s řešením 
OÚ, škol a dalších orgánů SS a VS.

MI ČR připravuje plné začlenění PIK do projektu KIVS 
(podkladem sběr informací).

Přínos pro ČR: úspora díky hromadnému objednání 
zavedení služby (512 kb/s – cca Kč 2000,-/měsíc).

Převedení 606 realizovaných do nového režimu.

Broadbandová strategie České republiky.



Děkuji za pozornost

bohumil.pechr@micr.cz
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