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Zápis z jednání výkonného výboru dne 3. 3. 2010 
 
Přítomni: I. Brožek, Z. Dohnálková, M. Fasura, I. Horová, J. Mach, M. Machytková, 
I. Prochásková, S. Řehořová, L. Tichá, D. Tkačíková 
Hosté:  B. Ramajzlová 
 
 
1. Hospodaření 
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků 
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.   
   
2. Kontrola zápisu z 20. 1. 2010 
a) Webové stránky komise IVIG 
D. Tkačíková jako správce webu AKVŠ poskytla informace o současném způsobu využívání 
domény akvs a seznámila přítomné s informacemi získanými z Centra informačních 
technologií (CIT) VŠB-TUO, které spravuje server, na němž jsou stránky AKVŠ ČR 
umístěny, s ohledem na požadavek na případné zřízení domény 3. řádu pro potřeby IVIG. 
V případě, že D. Tkačíková převezme zodpovědnost za správce webových stránek IVIG vůči 
CIT z důvodu bezpečnosti serveru, bude správci umožněn přístup na tento server, nebude 
však zřízena doména 3. řádu, ale pouze CNAME záznam, takže výsledné URL může být 
http://ivig.akvs.cz/. Tím by mělo být vyhověno požadavku komise. Při vytváření webových 
stránek IVIG však bude nezbytné respektovat technologické (softwarové) možnosti serveru. 
Znamená to, že komise IVIG by musela předem seznámit D. Tkačíkovou se svými 
představami o těchto stránkách, pokud by mělo jít o jiný typ než statické stránky. Po delší 
diskusi I. Prochásková navrhla, aby AKVŠ zaplatila komisi IVIG vlastní doménu, která bude 
hostovat na serveru správce webových stránek komise IVIG, tj. ČVUT. Rozhodnuto bylo 
hlasováním, s výsledkem 7 hlasů pro vlastní doménu komise.  
b) BA 2010 
Z. Dohnálková informovala, že do 10. 3. 2010 bude rozhodnuto, zda bude možné pořádat 
letošní BA v prostorách FSS MU v Brně. 
c) Komise eVŠKP 
Předsedkyně konstatovala, že Ing. Mach nepředložil v termínu podklady pro zrušení komise, 
jak bylo uvedeno v zápise z 20. 1. 2010. Předložil materiál, ve kterém navrhuje zrušení 
komise v přímé návaznosti a k datu založení komise nové. Předsedkyně znovu rekapitulovala 
postup: zrušení komise, otevřeným způsobem oznámit návrh založení nové komise a příprava 
kroků k jejímu ustavení. Tento návrh Ing. Mach odmítl s tím, že komise e-VŠKP dosud 
nesplnila všechny úkoly a trval na plynulém přechodu do činnosti nové komise. Následovala 
diskuse, která v podstatě opakovala vše, co již bylo prodiskutováno na lednovém jednání VV. 
Byla ukončena hlasováním o kompromisním návrhu I. Horové, tj. ukončit činnost komise 
k 30. 4. 2010, aby byl dán prostor ke splnění zbývajících úkolů, a během jara uspořádat 
seminář na téma open access a repozitáře, na nějž by v případě zájmu navázalo ustavení nové 
komise. Pro ukončení činnosti komise k 30. 4. 2010 bylo 7 členů VV, jeden proti 
(M. Machytková, která upozornila, že dochází k revokaci hlasování z ledna, a nesouhlasila 
s novým hlasováním). Organizací semináře se bude zabývat nový VV. 
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3. Organizace výroční konference 2010 
Předsedkyně konstatovala, že VK je připravena, materiály byly včas rozeslány. Z účasti se 
omluvil rektor TUL i jeho delegát. Do komise návrhové byl navržen I. Brožek, do volební 
M. Faitová a do mandátové Z. Dohnálková, další členové komisí budou doplněni z pléna. VV 
projednal dále účast v hodnotící komisi Fondu zahraničních cest: Ing. Mazal (UP), Mgr. 
Cihlová (JČU), Mgr. Řehořová (ZČU). Členové za VV budou doplněni na jednání nového 
VV. 
 
4. Nový statistický výkaz o VŠ knihovně 
Předsedkyně informovala o jednání na ÚIV s RNDr. Kleňhovou a Ing. Hrabou dne 
23. 2. 2010 a o drobných úpravách, které byly na žádost ÚIV v návrhu výkazu a Pokynech 
provedeny.  Na podnět L. Tiché byla znovu otevřena otázka vykazování hodin výuky, kterou 
knihovníci realizují v rámci akreditovaných předmětů.  Po obsáhlé diskusi byl výkaz o tuto 
položku doplněn. Opravená verze bude na ÚIV zaslána do 10. 3. 2010. ÚIV následně zajistí 
zařazení nového výkazu do programu statistického zjišťování za rok 2011 a úpravu 
pořizovacího programu pro elektronický sběr dat. Na návrh Z. Dohnálkové, který VV 
jednomyslně přijal, bude ÚIV požádán také o posunutí termínu na odevzdání údajů do 10. 2. 
každého roku z důvodu uzavírání účetnictví na vysokých školách do konce ledna.  
Odpovídá: Prochásková 
 
5. Ústřední knihovnická rada 
Předsedkyně se nezúčastnila jednání ÚKR z důvodů pracovního zaneprázdnění. Poděkovala 
Ivě Horové za zpracování připomínek k novele AZ, které byly PhDr. Richterovi odeslány 
22. 2. 2010. Zároveň byl informován o záměru AKVŠ formulovat bod týkající se 
problematiky eVŠKP. Tato problematika zatím nebyla do návrhu novely zahrnuta a AKVŠ 
považuje za vhodné využít této situace a usilovat o sjednocení AZ s VŠ zákonem tak, aby se 
odstranily nejasnosti, které pramení z ne zcela jednoznačných formulací ve VŠ zákoně. 
Předsedkyně také požádala o sdělení konečného termínu pro předložení připomínek. PhDr. 
Richter potvrdil přijetí připomínek, ke konečnému termínu se nevyjádřil. Úkolem se bude 
zabývat nový VV. 
ÚKR také vyhlásila přípravu nové strategie knihoven na období 2011 až 2014. První diskuse 
k tomu tématu proběhne na výjezdním zasedání v Telči ve dnech 15.–17. 3. 2010, z něhož se 
předsedkyně omluvila z důvodu plánované dovolené. Jako expert na oblast EIZ byl na 
zasedání přizván RNDr. Bartošek (MU).  
PhDr. Richter poslal také odkaz (http://leteckaposta.cz/375209764) na podkladovou studii 
k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu, kterou vypracovala poradenská firma Cross 
Czech, a. s. Čas na připomínky je ovšem velmi krátký – do 10. 3. 2010. VV tento úkol 
žádnému členovi neuložil. 
 
6. Různé 

• Byly připraveny faktury na členské příspěvky a po schválení výše příspěvku výroční 
konferencí budou odeslány 

• Účetní připravila a předsedkyně podepsala podklady pro finanční úřad. 
 
Předsedkyně poděkovala členům VV za dvouletou práci a jednání ukončila. 
 
Zapsala: B. Ramajzlová  
Schválila: I. Prochásková 
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