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Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 28. 2. 2013 
 

Přítomni:  I. Brožek, O. Fabián, M. Fasura, I. Horová, M. Machytková, I. Prochásková, 
V. Svobodová, I. Šléglová, D. Tkačíková, H. Landová  
Hosté:  B. Ramajzlová, J. Slámová  
 
1. Hospodaření  

VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 

2. Informace o přípravě zajištění BA 2013 na VFU – host PhDr. Slámová 
Jako host se jednání účastnila vedoucí Studijního a informačního střediska VFU PhDr. Jana 
Slámová, která je garantem organizace BA 2013 v Brně. PhDr. Slámová informovala  
o možnostech ubytování (hotel Vista, příp. pokoje v areálu VFU) a umístění jednotlivých akcí 
v prostorách VFU, dále o doprovodném programu a dalších organizačních možnostech.  
PhDr. Slámová zajistí ceny pronájmu konferenčních prostor, cenovou nabídku rautu a 
kávových přestávek – zatím bez termínu. Termín zveřejnění webových stránek bude upřesněn 
dle požadavků ubytovacích zařízení (do konce června nebo do konce srpna). Červnový VV by 
se měl konat na VFU. Programem BA 2013 se bude zabývat nový VV na příštím zasedání. 
Odpovídá: nový předseda/předsedkyně, PhDr. Slámová 
Termín: průběžně 

 
3. Kontrola úkolů z jednání 9. 1. 2013 
Většina úkolů se týkala zajištění výroční konference. Všechny materiály byly připraveny a  
v termínu odeslány.  
Ad) statistický výkaz 
Ukázalo se, že statistický výkaz je zařazen do plánu zjišťování na rok 2014, takže nebylo 
třeba podnikat žádné kroky. I. Horová vznesla připomínku, zda by bylo možné posunout 
tradiční termín (polovina ledna) vzhledem k tomu, že v době zpracování výkazu není na škole 
ještě uzavřené účetnictví.  
Odpovídá: nový VV 
 
4. Návrh na členy komise Fondu pro podporu zahraničních cest 
Předsedkyně konstatovala, že na její výzvu kontaktním osobám došly pouze 2 návrhy: 
Sedláčková (UP), Novák (ČZU). Navrhla doplnění o J. Skůpu (VUT), který byl členem 
komise v roce 2012. VV schválil návrhy s tím, že návrh v tomto složení předloží výroční 
konferenci a 2 členové budou doplněni po volbách nového VV. 
Odpovídá: nový předseda/předsedkyně 

 
5. Příprava průběhu VK, příprava usnesení, návrh programu jednání nového VV 
Předsedkyně informovala, že kromě materiálů, které delegáti dostali předem, u prezence 
obdrží návrh konkrétních poplatků jednotlivých členů. Dále navrhla a zdůvodnila rozšíření 
programu konference o bod Finanční účast vysokých škol v projektu Národní technické 
knihovny. Návrh byl přijat. Přítomní se dále dohodli o obsazení komisí mandátové, volební a 
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návrhové. Předsedkyně seznámila přítomné s kroky, které bude třeba uskutečnit pro chod 
Asociace v souvislosti s novým VV a slíbila, že pro nové vedení VV potřebné materiály 
připraví. Jde především o změny v registraci AKVŠ na Magistrátě hl.m. Prahy, změny 
v dispozičním právu k účtu u České spořitelny. Dále představila body programu pro jednání 
nového VV, který se bude konat bezprostředně po skončení konference. 
Odpovídá: předsedkyně, nový předseda/předsedkyně 
Termín: březen 

 
6. Informace z jednání ÚKR 13. 2. 2013 

Stav přípravy novely autorského zákona 
• V průběhu ledna proběhlo mezirezortní připomínkové řízení. V návrhu novely jsou 

zahrnuty všechny hlavní body dohody mezi knihovnami, nakladateli, autory, 
kolektivními správci a MK. 

• Problematickou součástí návrhu je omezení zákonné licence knihoven pro tisk 
z digitálních předloh.  

• Novela předpokládá, že Národní knihovna vybuduje a bude provozovat Registr děl 
nedostupných na trhu a v rámci Národní digitální knihovny (NDK) vytvoří modul pro 
různé typy služeb pro zpřístupnění digitálních dokumentů. 

• Pokud bude přijata navrhovaná povinnost úhrady autorských poplatků na ústřední a 
vysokoškolské knihovny, bude nutné dohodnout způsob vykazování statistiky 
výpůjček. 

Koncepce – priorita 7 
V termínu byl předsedovi ÚKR předložen plán činnosti na rok 2013. V roce 2013 bude 
pokračovat především diskuse o novém modelu financování EIZ od roku 2018. Podkladem 
pro diskusi bude materiál „Implementace jednotného systému plánování nákupu EIZ do ČR“, 
zpracovaný v rámci projektu EFI (NTK). 
Úkol: Zpravodaj svolá schůzku pracovní skupiny EIZ. 
Na http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/ jsou linky a 
materiály k jednotlivým prioritám Koncepce. 
 
7. Různé 

• Hana Landová seznámila s aktivitami komise IVIG : Komise připravuje na 21. 3. 2013 
pracovní seminář na téma „Měření efektivity informačního vzdělávání: novinky a 
shrnutí tématu“, seminář se bude konat na VUT v Brně, registrace již byla otevřena. 
Na rok 2013 jsou naplánovány další 2 pracovní semináře, termíny budou určeny 
později. Předsedkyně komise H. Landová spolu s kolegyněmi L. Tichou a 
L. Bělohoubkovou přihlásily příspěvek na ECIL 2013 (říjen 2013, Istanbul). Příspěvek 
shrnuje aktivity v oblasti IV realizované za dobu existence komise IVIG. Potvrzení 
o přijetí příspěvku by mělo být na začátku dubna.  

• D. Tkačíková informovala o připravovaném semináři Otevřené repozitáře 2013 
(původně Setkání českých uživatelů systému DSpace). Hlavní téma pro tento (6.) 
ročník: Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení; bude se 
konat ve dnech 29.–30. 5. 2013 v Brně na VUT. 

• Předsedkyně poděkovala všem přítomným za spolupráci. 

Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 


