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Zápis z jednání výkonného výboru dne 15. 9. 2008 
Přítomni: I. Brožek, Z. Dohnálková, M. Fasura, M. Machytková, I. Prochásková, 
S. Řehořová, L. Tichá, D. Tkačíková, J. Trnčáková 
Omluveni:  I. Horová, J. Mach, B. Katolická  
Hosté:  B. Ramajzlová, M. Faitová  
 

1. Hospodaření 
Změna majitele účtu provedena 13. 6. 2008. Dispoziční právo s účtem má předsedkyně a jed-
natelka. 
Předsedkyně podala zprávu o stavu a pohybu finančních prostředků k 1. 9. 2008. 
VV vzal zprávu na vědomí 
 

2. Kontrola úkolů z jednání dne 9.  6. 2008 
Předsedkyně oslovila firmy a nabídla účast na BA. Výsledek: objednáno 7 firemních stánků,  
1x účast formou umístění firemních materiálů, přihlásili se 4 sponzoři. 
Pozvání na workshop ke statistikám bylo odesláno 23. 6. 2008, zatím nereagovali zástupci 
ČZU, TUL, UPOL, OU, SU. Předsedkyně pošle opakovanou výzvu doplněnou o program. 
Termín: do 30. 9. 2008 
Odpovídá: Prochásková 
 

3. Zajištění BA 
M. Faitová informovala o přihlášení dalšího sponzora (knihkupectví Čeněk). Vzhledem 
k tomu, že nebylo stanoveno omezení počtu sponzorů (nepředpokládal se takový zájem), je 
třeba přijmout i pátého sponzora. Na stránky BA je třeba v odkazu „Firmám“ ohlásit, že spon-
zorský program pro období 1. 11. 2008 až 31. 10. 2009 je uzavřen. K 1. 11. 2008 je třeba zve-
řejnit na stránkách BA i AKVŠ sponzory. 
Odpovídají: Faitová, Tkačíková 
 
Je třeba připravit a odeslat daňové doklady pro firmy. 
Termín: 30. 9. 2008 
Odpovídají: Machytková, Prochásková 
 
Dále byl podrobně diskutován a upřesňován program BA a doprovodných akcí. Upřesněný 
program bude zveřejněn na stránkách BA nejpozději do 30. 9. 2008 
Odpovídají: Prochásková, Faitová 
 
Pondělí 3. 11. 2008 
11,00–12,30  zasedání VV – na Právnické fakultě ZČU  
13,30–15,00  workshop: statistiky vysokoškolských knihoven  
17,00  exkurze do pivovaru (na stránkách BA bude informace o organizaci exkurze 
  s tím, že vstup je hrazen AKVŠ pro všechny zájemce) 
19,00   možnost společné večeře v restauraci Na Spilce (na stránky BA –  
  hradí si účastníci) 
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Úterý 4. 11. 2008 
 8,00–10,00    registrace účastníků, možnost exkurzí do fakultních knihoven ZČU 
 
Dopolední blok moderuje Prochásková 
10,00–10,15   zahájení (Prochásková, rektor ZČU) 
10,15–10,45   reforma V a V (doc. Ježek, ZČU)  
10,45–11,35   zpráva o činnosti Asociace za uplynulý rok (Prochásková),o činnosti komisí 

(Tichá, Mach, Katolická), diskuse  
11,35–11,50 prezentace  UK ZČU (Faitová) 
11,50–12,30  prezentace firem AiP-ProQuest a EBSCO 
 
Odpoledne moderuje Tkačíková 
14,00–15,30  Open repositories (zahraniční hosté: Leo Waaijers, SURF Platform ICT and 

Research, Nizozemsko a Eloy Rodrigues, Universidade do Minho, Guimarães, 
Portugalsko) 

15,30–16,00  přestávka na kávu 
16,00–16,30  příspěvek k repositories (koreferát) – Pavla Rygelová, VŠB-TUO 
16,30–17,00   diskuse k tématu (příp. ji rozdělit po jednotlivých příspěvcích) 
17,00–17,20  prezentace firmy Suweco  
18,15–19,00   exkurze do Univerzitní knihovny 
19,00–22,00  společenský večer 
 
Středa 5. 11. 
8,00– 9,00      exkurze do knihoven ZČU 
 
Moderuje  Brožek 
9,00–10,40     FRVŠ – zpráva předsedkyně TO E M. Davidové        
                        praktické výsledky projektů FRVŠ (MZLU, ČZU, ČVUT, VŠB-TUO) 
10,40–11,00  prezentace firmy Thomson Reuters 
11,00–11,30   přestávka na kávu 
11,30–12,00 zkušenosti ze studijního pobytu na University College of Boras (Lucie   

Vyčítalová, UPa) 
12,00–12,30  zkušenosti ze studijního pobytu ve Státní knihovně v Berlíně (Jiří Mazal,   

UPOL) 
12,30–12,50   prezentace firmy Čeněk 
12,50–13,15   zhodnocení a závěr konference (Prochásková)  
 
Program pro workshop. 
V první části (Brožek) bude znovu vysvětlen smysl statistických údajů a na konkrétních pří-
kladech ukázány chyby, dále bude představen nový program pro vyplňování. V druhé části 
(Tkačíková) bude diskutována koncepce statistického sledování v následujících letech 
s ohledem na normu ČSN EN ISO 2789. 
VV uložil úkoly ke splnění. 
 

4. Informace o INFOZ 
Podle dostupných informací stále leží podmínky k vyhlášení programu u Evropské komise 
v Bruselu, která má termín do 30. 9. 2008 k jejich vyřízení. Předpokládaný termín vyhlášení 
může být začátkem října. VV nepředpokládá, že by vstupoval do dalších koordinačních jed-
nání. Předsedkyně dopisem upozornila představitele MŠMT, RVV a předsedu České konfe-
rence rektorů, že „povinné“ financování Scopusu (dle nové metodiky RVV pro hodnocení vý-
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sledků V a V) z programu INFOZ může ohrozit dostupnost nutných oborových zdrojů a že je 
třeba hledat jiný způsob financování. Na dopis reagoval pouze prof. Haasz (předseda RVŠ a 
člen RVV). 
VV vzal informace na vědomí. 
 

5. Informace a úkoly z ÚKR 
Předsedkyně se vrátila k zasedání ÚKR (10. 6. 2008). Informovala o prezentaci výsledků do-
tazníkové akce k průzkumu doplňování knihovních fondů. Počet vysokoškolských knihoven 
zúčastněných v průzkumu byl malý (celkem 27, není ovšem zřejmé, jaké typy knihoven a 
v jakém počtu se za tímto číslem skrývají. Vztaženo k celkovému objemu knihovních fondů 
VŠ knihoven je to 33 %). Vyslovila obavu, že interpretace výsledků průzkumu může být 
vzhledem k těmto skutečnostem zavádějící. K návrhu zákona o povinných síťových publika-
cích uvedla, že připomínky, které připravila komise e-VŠKP a VV schválil hlasováním 
v konferenci asociace, byly odeslány na Ministerstvo kultury 31. 7. 2008. Dále informovala 
o svém jednání s Dr. Richterem, který požádal AKVŠ o spolupráci na čísle periodika Grand 
Biblio věnovaném VŠ knihovnám (pravděpodobně leden 2009). Členové VV uvedli, že řada 
VŠ knihoven již přispěla do čísel, která se zabývala knihovnami jednotlivých regionů. Příspě-
vek o AKVŠ připraví předsedkyně, příspěvky o knihovnách připraví ZČU, ČVUT a UTB.  
PhDr. Richter dále požádal o příspěvek o AKVŠ a VŠ knihovnách do chystané publikace 
o knihovnách a knihovnictví v ČR, která vyjde v angličtině při příležitosti čes-
kého předsednictví EU. Do konce září členové VV zašlou náměty předsedkyni. Výsledný text 
připraví Ramajzlová, Prochásková do 15. 10. 2008. 
VV vzal informace na vědomí a úkoly uložil ke splnění. 
  

6. Materiál pro RVŠ 
M. Machytková připravila návrh textu pro Bilanční zprávu RVŠ za funkční období 2006 až 
2008. Na základě připomínek členů VV bude materiál upraven a opět zaslán VV ke schválení. 
Do 30. 9. 2008 bude konečná verze zaslána docentu Kolibovi. 
Odpovídá: Machytková 
 

7. Komise 
L. Tichá informovala o semináři IVIG 2008. Vzhledem k neúčasti zahraničního hosta a mož-
nostem financovat potřeby semináře z rozvojového projektu ČZU, ČVUT a ZČU  bude 
z prostředků AKVŠ hrazeno občerstvení účastníků (cca 3 tis. Kč). Semináře se zúčastní před-
sedkyně Prochásková a zahájí jej. 
Předsedkyně informovala o dopise předsedovi komise eVŠKP, ve kterém vyjádřila nespoko-
jenost s organizací semináře komise e-VŠKP (Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008).  
Seminář, který je dle plánu činnosti komise akcí AKVŠ,  nebyl ohlášen na stránkách AKVŠ 
(měl zajistit předseda komise), nebylo dodrženo rozhodnutí VV, kterým je zpoplatnění účasti 
na akcích AKVŠ pro účastníky, jejichž vysílající organizace není členem AKVŠ  (viz zápis 
z 15. 1. 2008). Ing. Fasura vysvětlil, proč je tento seminář kombinován se seminářem ke zpří-
stupňování šedé literatury. Tlumočil požadavek na dofinancování semináře (bylo v plánu čin-
nosti komise), přičemž na stránkách semináře je uvedeno, že tyto semináře jsou podporovány 
Ministerstvem kultury v rámci projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční 
model a pilotní realizace“. 
Předsedkyně upozornila, že od příštího roku budou všechny akce AKVŠ zveřejňovány pouze 
na stránkách AKVŠ. Spolupořádající organizace dodá podklady D. Tkačíkové.   
VV vzal informace na vědomí a po diskusi hlasováním rozhodl, že AKVŠ přispěje částkou do 
výše 10 tis. Kč a zúřaduje finanční příspěvky firem, které se zúčastní semináře. 
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8. Různé 
B. Ramajzlová informovala o povinnosti zpoplatňování dodávání dokumentů (EDD), která 
vyplývá z novely AZ. Národní knihovna musí uzavřít s agenturou Dilia kolektivní smlouvu 
o užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na 
požádání podle § 18 odst. 2 AZ pro účely výzkumu a soukromého studia. Podmínky smlouvy 
byly diskutovány s poskytovateli služby EDD na jednání v NK dne 4. 9. 2008. Smlouva má 
být uzavřena do 30. 9. 2008 a vstoupí v platnost k 1. 1. 2009. NK se podařilo vyjednat mož-
nost působení knihoven v rámci sdružení typu VPK (smlouvu uzavře SC VPK a bude zajišťo-
vat hlášení a poplatky).  
VV vzal informaci na vědomí. 
 
Příští jednání VV se bude konat na Právnické fakultě v Plzni  3. 11. 2008 od 11 hod. 
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 
 
 


