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IROP 3.1 výzva č. 25 Knihovny 
 

 

• Hlavním cílem je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci, 
zabezpečení a ochranu knihovního fondu Moravské zemské 
knihovny v Brně.  

 

• Jedná se o rekonstrukci prostor a rozšíření technologií hlavní 
budovy Moravské zemské knihovny s cílem zlepšit ochranu 
knihovního fondu a zázemí pro návštěvníky. 



 



Stavba 

• atrium a konferenční sál  

• zádveří s posuvnými dveřmi u vstupních dveří  

• rekonstrukce toalet pro veřejnost 

• rekonstrukce vestavěných květináčů ve foyer 

• zateplení části venkovní fasády,  

• modernizace knižních výtahů 

• kamerový systém 

• modernizace systému měření a regulace (MaR) 

• rekonstrukce chladících kompresorů  

• výměna dieselagregátu 





Další aktivity 

• přístroje pro restaurování a čištění knih 

• digitalizační linka 

• nové úložiště dat, nový firewall 

• zrestaurování části knihovního fondu – 20 ks nejvzácnějších 
středověkých rukopisů, starých tisků a prvotisků, digitalizace 
mikrofilmů  

• obnova části interiéru ve studovnách (koberce, regály, terminály 
pro čtenáře, skenery) 

• nové vybavení konferenčního sálu 



Etapizace 
 

 

Doba projektu 1.5.2017 – 
30.9.2021 

 

RoPD – květen 2018 

 

13 etap – od 3Q 2018 
kvartálně   

                    

 

na konci 2. etapy sloučení do 
ročních etap 

 

 



Harmonogram:  SP vs. realita 





VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

 

 

• Zbývá:  

• 4x VZM 

• 4x podlimit/nadlimit 

 

Proběhlo nebo probíhá 17 VŘ 

 

Hotovo: 

6x VZM 

3x podlimit/nadlimit 

 

Vysoutěženo: 

1x VZM 

3x podlimit/nadlimit 

 

Zrušeno:  

3x VZM 

1x podlimit 

 

 



VZ - kde jsme klopýtali 
 

 

• VZ na pult prezenčních výpůjček a regálů: 

 

nepřesný průzkum trhu    vyšší cenová nabídka 

 

  zdržení VZ    šibeniční termín pro dodávku  

 

  zrušení VZ    opakování VZ 

 

 



VZ - kde jsme klopýtali 
 

 

• VZ průzkum historického fondu:  

 

• Nezájem uchazečů 

 

• Vysoká nabídková cena 

 

 

• VZ na koordinátora projektu: 

 

• Doručení nabídek emailem 



VZ - náš největší strašák - STAVBA 





Projektové řízení 
 

pravidelné společné 
koordinační schůzky 

 

schůzky menších pracovních 
skupin dle potřeb 

 

sdílené dokumenty 

 

vyjasnění kompetencí 

 

konkrétní představa termínů 

 

 



Čerpání 

• Plán 

• Aktuální stav 

  Celkem 2018 2019 2020 2021 
Investice 85 645 339,00 15 954 778,00 45 735 468,00 23 174 644,00 780 449,00 
Neinvestice 8 593 661,00 487 085,00 1 327 276,00 4 571 685,00 2 207 615,00 
Celkem 94 239 000,00 16 441 863,00 47 062 744,00 27 746 329,00 2 988 064,00 

  Celkem 2018 2019 2020 2021 

Investice 85 862 579,00 3 750 303,00 56 980 076,00 24 351 751,00 780 449,00 

Neinvestice 8 376 421,00 261 197,88 1 569 258,12 4 438 353,00 2 107 612,00 

Celkem 94 239 000,00 4 077 475,88 58 781 190,12 28 790 104,00 2 888 061,00 



DISKUZE 
 

 

• Kolik úvazku kmenových zaměstnanců je věnováno IROP projektu?  

 

 

• Čerpání (ŽoUD) – jak postupujete u nákladů, které vznikly na 
přelomu roku, popř. jsou plánovány na leden a únor?  

 

 

• Účtování Investice – Neinvestice ? 

 

 



Naše ponaučení 
 

• Žádost – precizní průzkum trhu a volit ceny mediánem 

• Etapy – stanovit vhodné časové období 

• Finance – důležité VZ realizovat dříve než ty méně podstatné  

• Harmonogram – přehledné znázornění, průběžná aktualizace 

• Rezervy – nebýt přehnaně optimističtí, konkretizovat! 

• Urgence – nečekat se založenýma rukama 

• Komunikace – víc hlav víc ví 

• Perspektiva – nejsme jediný hráč v partii, zvažujeme i úhel pohledu 
ostatních 

• Buldok – nevzdávat se 

 



DĚKUJI ZA 
POZORNOST 


