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Zápis z jednání výkonného výboru dne 17. 6. 2015 
 

Přítomni: M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, J. Mach, M. Machytková, Hana Landová, 

V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková 

Omluveni: S. Řehořová   

Hosté:   B. Ramajzlová, P. Rygelová 

  

1. Kontrola zápisu 

Předsedkyně konstatovala, že úkoly z minulého zápisu byly splněny, k některým bodům se 

bude dále jednat v programu.  

Ad 5) Jednání s NIPOS – úkol pokračuje, předsedkyně jednala s dr. Richterem o spolupráci 

s Národní knihovnou, bude ještě setkání. Zatím jsou porovnány formuláře pro vykazování 

statistických dat a upřesňovány pokyny pro vyplňování jednotlivých položek. Bylo 

dohodnuto, že NIPOSu nebude AKVŠ žádná data poskytovat.  

Statistiky po sběru statistických výkazů – úkol nebyl splněn. Trvá. 

Odpovídá: M. Fasura, S. Řehořová 

Termín: 30. 6. 2015 

Ad 8) Veřejné zakázky 

Předsedkyně podala informaci o jednání s právničkou, materiál k vyjmutí pořizování 

informačních zdrojů do knihoven ze zákona o veřejných zakázkách, je připraven tak, aby byl 

při aktuálním projednávání novely zákona uplatněn. 

 

2. Hospodaření  

Předsedkyně upozornila, že ve výdajích je platba za ubytování na LIBER 2015 za L. 

Němečkovou (ČVUT), která dodatečně získala finanční prostředky z fondu LIBER, takže 

nebude čerpat prostředky AKVŠ. Peníze za ubytování kolegyně vrátí na účet Asociace.  

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

3. Nový člen AKVŠ 

Vysoká škola polytechnická Jihlava podala dne 17. dubna 2015 přihlášku za člena AKVŠ. 

VV přihlášku projednal a jednomyslně schválil přihlášení VŠPJ do AKVŠ. VV stanovil 

členský poplatek ve výši 5 tis. Kč na období červen – prosinec 2015. Jedná se o poměrnou 

výši členského poplatku, VŠPJ spadá do kategorie do 3 tis. FTE, tj. 10 tis. roční poplatek. 

Vedení VŠPJ bude oficiálním dopisem předsedkyně informováno a zároveň obdrží fakturu na 

zaplacení členského příspěvku. Po jeho uhrazení se VŠPJ stane členem Asociace a Výroční 

konference (začátkem roku 2016) nového člena potvrdí. 

 

4. Příprava BA 2015 

Místopředsedkyně připravila na webu podkladový materiál, nad kterým se podrobně 

diskutovalo. O organizaci referovaly D. Tkačíková a P. Rygelová. Ubytování, prostory, 

catering, texty pro webové stránky – vše je připraveno. Dále se všichni vyjadřovali 

k programu, místopředsedkyně zapracuje všechny připomínky, náměty a konkrétní příspěvky, 

poté může pokračovat e-diskuse nad programem.  Program bude připravován průběžně, 

základní verze bude vystavena na stránkách AKVŠ do konce června, aby se mohli oslovit 
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firmy. Registrace bude otevřena do 20. 7. 2015. Místopředsedkyně pošle e-mail do 

konference VYSKA jako avízo konání BA 2015.  

Odpovídá: H. Landová, organizační výbor 

Termín: příští jednání VV 

 

5. Informace o 5. Kolokviu knižnično-informačných expertov krajín V4 

H. Landová informovala o své účasti na 5. Kolokviu knihovnicko-informačních expertů zemí 

Vyšegrádské skupiny, Chorvatska, Rakouska, Rumunska, Ruska a Srbska, které se konalo ve 

dnech 8. - 9. 6. 2015 v Bratislavě. Hlavním tématem kolokvia bylo „Knihovny v zemích V4+ 

a perspektivy jejich dalšího rozvoje do roku 2020“. H. Landová jako zástupce AKVŠ 

vystoupila s vyzvaným příspěvkem, který vyjde v připravovaném sborníku. Na rok 2016 je 

plánovaná obdobná akce v České republice, bude organizovaná Moravskou zemskou 

knihovnou.  

 

6. FPZC 2. kolo 

Místopředsedkyně shrnula, proč bylo vyhlášeno 2. kolo, přidělit lze 41 914,– Kč. 

K 15. 6. 2015 došly 3 přihlášky, které budou posouzeny hodnotící komisí. Výsledky 

hodnocení budou zveřejněny do 30. 6. 2015. 

Odpovídá: místopředsedkyně 

Termín: 30. 6. 2015 

 

7. Semináře  

V období duben – květen proběhlo několik úspěšných akcí.  

Workshop DSpace 5, VŠB-TUO, Ostrava, 14. 4. 2015.  

FOSTER – Dny otevřené vědy 2015, ČZU, Praha, 21. 4. 2015 a VUT, Brno: 23. 4. 2015. 

Otevřené repozitáře 2015, VUT v Brně, 12.–13. 5. 2015.  

Uživatelské statistiky EIZ – NTK, Praha, 20. 5. 2015. 

 

8. Statistické zjišťování  

Předsedkyně požádala M. Fasuru, aby se jako garant KA4, postaral o splnění úkolů (viz 

minulý zápis) a informoval VV. 

Odpovídá: M. Fasura  

Termín: 30. 6. 2015 

 

9. Novela AZ 

K problematice informoval J. Mach, který se účastnil dne 6. 5. 2015 jednání na MK ČR 

k připravované novele autorského zákona. Probíral se téměř finální text připravený 

k předložení vládě. Části týkající se knihoven zůstávají oproti předchozímu pracovnímu 

materiálu bez zásadních změn. Předpokládá se, že odměna za půjčování zůstane na 0,50 Kč, 

odměna za přístroje určené k zhotovování tiskových rozmnoženin v prostorách VŠ bude 

400 Kč/přístroj měsíčně. 

V souvislosti s výzvou EBLIDA, iniciativou CopyWrongs.eu a vzhledem k plánovanému 

hlasování dne 16. června 2015 Výboru pro právní záležitosti EP ke zprávě o autorském 

zákonu, zaslala AKVŠ dopis Pavlu Svobodovi a Jiřímu Maštálkovi. V dopise bylo požádáno 

o podporu sjednocení výjimek a omezení AutZ a jejich povinné zavedení po celé EU, 

umožnění knihovnám půjčovat knihy elektronicky a k podpoře výjimky z autorského práva, 

která umožní využití autorsky chráněných materiálů pro výukové účely, a to i v digitálním 

světě. 
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10. Komise IVIG 

L. Bělohoubková informovala o pracovní schůzce členů Komise IVIG (16. 6. 2015), kde se 

přítomní členové domluvili na úkolech spojených s vyhodnocováním a následnou prezentací 

výsledků celorepublikového průzkumu, dále pak na názvu a rámcovém obsahu podzimního 

semináře IVIG. Ten proběhne 24. 9. 2015 v Jinonicích a oficiální název bude „Seminář IVIG: 

Výzkumy a průzkumy“.  

V programu BA 2015 v Ostravě budou 3 patnáctiminutové příspěvky: 

 shrnutí celorepublikového průzkumu a prezentace výsledků (L. Bělohoubková, 

L. Tichá, J. Prajsová) 

 propagace IG  knihovníky na VŠ – příklady dobré praxe (I. Trtíková, A. Vančurová) 

 příklady dobré praxe ze zahraničí – kam směřovat (Hana Landová, H. Vorlová). 

Dále je plánována schůzka pracovního týmu k webu komise pod vedením Ilony Trtíkové, 

která bude 14. 7. 2015 na ČVUT. Další úkoly pro členy Komise vyplývají z pořadatelství 

ECIL 2016.  

 

11. Iniciativa NIP 

Vzhledem k nepřítomnosti K. Paulové (vedla seminář v Brně) shrnul informace o NIP M. 

Fasura, zejména o řešení nového webu AKVŠ. Po diskusi bylo znovu konstatováno, že musí 

být ze strany VV stanoveno zadání, resp. požadavky, které musí nový web splňovat. Tento 

úkol je opakovaně zmiňován a také termínován v zápise z ledna a dubna t. r. a předsedkyně 

trvá na jeho splnění, příp. vysvětlení, proč jej nelze splnit. Kolegyně Paulová předloží 

prodiskutovanou vizi NIP VV. Předsedkyně seznámí s vizí, programem NIP vedoucí a 

ředitele VŠ knihoven s prosbou, aby podporovali na svém pracovišti mladé profesionály a 

umožnili jim účast na aktivitách NIP. 

Odpovídá: M. Fasura, D. Tkačíková, K. Paulová  

Termín: 15. 7. 2015 

 

12. Zprávy z ÚKR 

ÚKR připomínkovala návrh Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 

2025), který se týká také tématiky knihoven. K tomuto materiálu měl možnost se vyjádřit také 

VV AKVŠ. V současné době se pracuje na důvodové zprávě.  

V dubnu začaly práce na přípravě Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2016–2020. 

Koncem dubna se konal v Třešti třídenní workshop členů Ústřední knihovnické rady a 

přizvaných odborníků a expertů. Část jednání byla věnována přehledu plnění jednotlivých 

priorit (http://ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/) stávající koncepce. Pro 

splnění priority č. 7 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro podporu VaVaI je základním 

požadavkem součinnost MŠMT.  Pracovní skupina složená ze zástupců NTK, AV ČR, AKVŠ 

a NK upozorňuje na časový skluz a pracuje na přípravě podkladů pro další jednání.  

V nově formulované pracovní verzi vize je kladem větší důraz na člověka a jeho rozvoj než 

na technické náležitosti. 

13. Různé 

a) Porada ředitelů. Předsedkyně pozvala ředitele a vedoucí knihoven na plánované 

setkání, které se konalo dne 17. 6. 2015 v 10,00 hod.  

V programu setkání zazněly příspěvky, o kterých se diskutovalo: 

 Mezinárodní konference ICOLC – shrnutí poznatků, nejdůležitější doporučení, dobrá 

praxe (Ing. B. Katolická) 

http://ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/
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 Vliv otevřeného přístupu na předplatné časopisů, APCs, hybridní časopisy. Jak se 

s tím v praxi vyrovnat, co a kde sledovat (Mgr. Daniela Tkačíková) 
 OP VVV, specifický cíl  4. Co jsme udělali, na co se máme připravit?  (Ing. Věra 

Svobodová) 
Prezentace jsou zveřejněny na webu AKVŠ

 
(http://www.akvs.cz/aktivity/2015-setkani.html). 

Setkání se zúčastnilo 28 zástupců a hostů. Předsedkyně informovala, že další setkání plánuje 

na listopad 2015. 

b) Konference ECIL 

Místopředsedkyně informovala o schůzce s koordinátorkou agentury GUARANT, která bude 

v červenci.  Připravuje se uzavření smlouvy s agenturou. 

 

 

                                        

Příští jednání VV bude upřesněno přes e-konferenci. 

 

 

Zapsala:    B. Ramajzlová 

Schválila: M. Machytková 

http://www.akvs.cz/aktivity/2015-setkani.html

