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Asociace knihoven vysokých škol České republiky  
 

Zápis z jednání výkonného výboru dne 1. 2. 2006 
 
1. Hospodaření 
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání 
do konce roku.VV vyjádřil souhlas s provedenými i plánovanými výdaji. 
 
2. Mezinárodní spolupráce  
Na základě jednání s Mgr. Knollem, zástupcem ředitele NK, který potvrdil, že NK ČR zapla-
tila pro rok 2006 příspěvek do EROMM. Byla vypracována výzva k účasti vysokoškolských 
knihoven v projektu EROMM, která bude zveřejněna v konferenci vyska.  
VV vyjádřil souhlas s těmito zahraničními cestami a zařazením těchto výdajů do návrhu roz-
počtu na rok 2006: 

• 12th Seminar of The LIBER Architecture Group (22.–24. 3. 2006, Utrecht), 
D. Lošťáková 

• LIBER Annual General Conference  (4.–8. 7. 2006, Uppsala), I. Prochásková, 
D. Tkačíková 

• 8th European Meeting ICOLC (podzim 2006, Řím), B. Katolická 
• Creating Knowledge IV, Empowering the Student Through Cross-Institutional, 

L. Tichá. 
• CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (říjen 2006), 

J. Šilhánek 
 
3. Informace z ÚKR  
• Financování programu VISK – je zcela nedostatečné, navýšení se nepodařilo dosáhnout. 

ÚKR konstatovala, že skryté financování statutárních činností Národní knihovny 
z programu VISK je nesystémové a nesprávné. Doporučuje, aby projekty, které jsou za-
měřeny na zajištění základních činností NK byly vyčleněny z programu VISK a jednotlivé 
podprogramy VISK 1 – VISK 9 byly restrukturalizovány.  

• Novela Knihovního zákona – nakonec je předkládána pouze technická novela, která řeší 
nepřesnosti v textu a odklad termínu internetizace. 

• Novela Autorského zákona – při projednávání návrhu ve Výboru pro vědu, vzdělání, kul-
turu, mládež a tělovýchovu byly akceptovány všechny dodatečné návrhy zpracované ÚKR 
s výjimkou návrhu na řešení problému prezenčního půjčování vysokoškolských kvalifi-
kačních prací. Toto bylo předneseno ve druhém čtení jako pozměňovací návrh poslankyně 
Fišerové – knihovníci byly vyzvání k hledání podpory u poslanců 

• Program na podporu infrastruktury výzkumu a vývoje - Ing. Svoboda informoval ÚKR, že 
současná legislativa neumožňuje vypsání dalšího programu na podporu informační infra-
struktury výzkumu tak, aby z něj bylo možno po roce 2008 pořizovat informační zdroje do 
knihoven. K tématu se ÚKR vrátí na některém z příštích zasedání. 

 
4. Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických 

dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 
VV se znovu vrátil k materiálu, který byl krátce projednán už na minulém jednání, a konsta-
toval, že je třeba se k materiálu oficiálně vyjádřit. Předsedkyně byla pověřena zpracováním 
připomínek a jejich předáním PhDr. Stoklasové. 
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5. Komise eVŠKP 
Předsedkyně komise dala k dispozici materiály vzniklé jako výsledek projektu AMU a PF 
UK, tj. právní názor na stav současné legislativy (Autorský zákon a Vysokoškolský zákon po 
novele) ve vztahu k vysokoškolským kvalifikačním pracím a vzor licenční smlouvy. Zároveň 
předložila k diskusi materiál – základní metodické doporučení pro implementaci § 47b novely 
zákona č.111/1998 Sb. do praxe vysokých škol. Po zapracování případných připomínek (za-
slat přímo I. Horové do 8. 2. 2006) bude materiál přijat VV jako doporučení a předán 
k využití na vysoké školy. 
Během února a března bude ve spolupráci komise a VV připraven sumarizující dokument, 
který bude 5. 4. 2006 na VV schválen a následně rozeslán rektorům jako materiál pro výroční 
konferenci. 
Byly projednány webové stránky komise. VV na základě předložené argumentace schválil re-
gistraci domény eVŠKP. Na oficiálních stránkách AKVŠ budou zveřejňovány schválené do-
kumenty komise. 
VV dále schválil uzavření dohody o provedení práce pro konzultace k metadatovému stan-
dardu. 
 
6. Komise EIZ 
Předsedkyně komise informovala o probíhajícím průzkumu využití databáze SCOPUS. Pro-
tože dosud nemá k dispozici údaje od všech škol zapojených v konsorciu, předloží souhrnnou 
zprávu do 15. 2. 2006. Z předběžných výsledků vyplývá, že SCOPUS není považován za rov-
nocennou náhradu WoS a školy o financování z vlastních zdrojů po skončení volného pří-
stupu neuvažují. Činnost komise bude v letošním roce zaměřena především na spolupráci 
s CESNETem v oblasti autorizace a autentizace přístupu k EIZ. 
 
7. Komise IVIG 
Plán činnosti bude předložen v konferenci asociace, opět se počítá se seminářem IVIG se za-
hraničními hosty, v rámci spolupráce s ÚISK FFUK je zájem na podání společného projektu 
do JPD 3. 2. 2006, kde by AKVŠ figurovala jako partner. VV zapojení do tohoto typu pro-
jektů podporuje. 
 
8. Komise RVŠ 
M. Faitová vyjádřila již na minulém jednání úmysl rezignovat na funkci předsedkyně, je třeba 
navrhnout nového předsedu. Předsedkyně VV vyzvala k podávání návrhů. 
 
9. Příprava výroční konference 
Zpráva o činnosti bude připravena do konce března, zodpovídají B. Ramajzlová, 
I. Prochásková a předsedkyně komisí. Členům VV byla předložena 1. verze návrhu rozpočtu a 
plánu činnosti na rok 2006. Hlavním projednávaným materiálem bude sumarizující dokument 
k eVŠKP, případně materiál ke SCOPUS, pokud se ukáže jako relevantní. Je třeba připravit 
kandidátku pro volby do VV a dodat návrhy za odstupující členy M. Cihlovou, Z. Ježkovou, 
N. Jursovou a J. Potáčka. 
 
Příští jednání VV se koná 5. dubna 2006 od 10 hod. v zasedací síni VIC ČVUT. 
 
 
Zapsala: I. Prochásková                                                                        Schválila: B. Ramajzlová 
 


