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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Informace z jednání výkonného výboru dne 22. 9. 2004 
 
 
1.  Hospodaření  
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků. VV schválil proplacení dohod 
o činnosti a plateb souvisejících s konáním semináře IVIG 2004. 
 
2. Cena MK ČR Knihovna roku 2004 
VV AKVŠ podal dva návrhy v kategorii b) za významný počin v oblasti poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb:  
• Areálová knihovna VUT Purkyňova za zpřístupnění nových informačních zdrojů, nabídku 

nových služeb a zpřístupnění rekonstruovaných prostor, 
• Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice a Krajská knihovna v Pardubicích za společné 

průkazy pro využívání obou knihoven. 
Členka hodnotící poroty PhDr. Lošťáková upozornila na fakt, že návrhy z vysokých škol 
pro příští rok je třeba mnohem pečlivěji připravit, aby měly větší šanci uspět.  
 
3. Zpráva z jednání ÚKR. 
Předsedkyně informovala o průběhu jednání ÚKR dne 21. 9. 2004 (některé body jsou 
převzaty ze zápisu z jednání ÚKR): 
Jednání se zúčastnil nový ředitel Národní knihovny Mgr. Vlastimil Ježek, který bude 
kooptován za člena ÚKR spolu s ředitelem Městské knihovny v Praze T. Řehákem. Mgr. 
Koubová oznámila, že pro dotační program VISK je v návrhu rozpočtu uvedena částka 
30.239 tis. Kč. V novém legislativním plánu vlády je posunut termín k předložení návrhu 
novely autorského zákona až na březen 2005. ÚKR se znepokojením konstatovala, že není 
o přípravě návrhu novely informována a žádá MK, aby poskytlo ÚKR současný stav návrhu a 
aby konkretizovalo informaci o novele příslušné legislativy v rámci EU, která byla důvodem 
k odsunu termínu. DPH při platbě licencí na přístupy k elektronickým zdrojům. Zákon o DPH 
nařizuje zdaňovat nákupy licenčních přístupů sazbou 19%, poněvadž tyto jsou zařazeny mezi 
služby. Problémem se zabývají i zahraniční knihovny v Evropské unii, které se pokoušejí 
situaci změnit (konkrétně pracovní skupina vedená Dr. Mittlerem). ÚKR požádala Ing. 
Svobodu, aby do 30. 11. 2004 zjistil, jaký je stav řešení situace. Práce na novele knihovního 
zákona budou pokračovat. Pro příští zasedání ÚKR (leden 2005) připraví pracovní skupina ve 
složení  PhDr. Ramajzlová (koordinátor skupiny), PhDr. Balík, PhDr. Okrouhlíková, a PhDr. 
Vyčichlo návrh novelizovaného textu. NK ČR zorganizuje k novele diskusní seminář 
v jarních měsících příštího roku. Novelizovány by měly být zejména části týkající se 
typologie knihoven, užívání rodných čísel, provádění revizí knihovních fondů a správy a 
ochrany historických a konzervačních fondů a termínu připojení knihoven k internetu. Novela 
má být předložena vládě v roce 2006.  
 
4. CPVŠK 2004 
K 22. 9. 2004 činil počet přihlášených účastníků 147. Protože kapacita sálu (200 míst) to 
umožňuje, bude poslána výzva do VYSKY i do KNIHOVNY, že do 10. 10. 2004 je možno se 
ještě zaregistrovat. Ubytování však již organizátoři zajišťovat nebudou. Mgr. Cihlová 
informovala o organizačním zajištěním akce. Proběhla diskuse o programu a byla dohodnutá 
strategie: program zbytečně nepřeplňovat, dát větší prostor „poradě“ – tj. aktuálním 
problémům, informacím o věcech, které se nedají najít na webových stránkách, podpořit 
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prostor pro jednání v kuloárech. Předběžný program bude vystaven  ve čtvrtek 30. 9. a bude 
se v průběhu dalších dnů doplňovat. 
 
V případě potřeby bude před CPVŠK  jednání VV, a to středu 20. října 2004  v 10 hod. 
v zasedačce VIC ČVUT. Konání bude oznámeno e-mailem. 
 
Zapsala: I. Prochásková 
Schválila: B. Ramajzlová 
 
 
 


