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Zápis z výjezdního zasedání výkonného výboru 

dne  9. 9. 2016 

 

Přítomni: B. Jankovská, J. Jirát, B. Katolická, J. Kříž, H. Landová, J. Mach, M. Machytková, 
K. Rösslerová,  P. Rygelová 

Omluveni:  

Hosté: L. Bělohoubková, A. Vyčítalová 

 
 

1. Kontrola zápisu z 20. 6. 2016 

Úkol, který trvá:  kontaktovat redakci Inflow ohledně zpravodajství z BA 2016 (první e-mail i další dvě urgence 
zůstaly bez odezvy). 
Ostatní úkoly byly splněny. 

Úkoly a termíny: 1. Zkontaktovat redakci Inflow – H. Landová do 23. 9. 2016. 

  

2. Hospodaření 

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

Odpovídá: M. Machytková 

  

3. BA 2016 

Loga sponzorů budou na domovskou stránku AKVŠ vystavena 1. 11. 2016 a loga vystavovatelů na stránky BA 
2016 po zaplacení faktur. 
Je třeba potvrdit zvanou přednášku p. architekta Kuby. 
Na web BA 2016 budou vystaveny do programu anotace obou diskusních sekcí. 
Pozvání kolegů mimo AKVŠ zajistí p. předsedkyně. 
Kolegyně ze Slovenska, které budou v ČR v rámci Erasmus Staff Trainig budou pozvány na BA 2016 jako hosté   
a nebudou hradit registrační poplatek – pozvání zajistí p. předsedkyně.  
Hodnotící dotazník z loňského roku bude přepracován.  

Odpovídá: B. Jankovská 

Úkoly a termíny: 
 

1. Po zaplacení faktur vystavit na web BA 2016 loga vystavovatelů a 1. 11. 2016 na 
domovskou stránku AKVŠ loga sponzorů – B. Jankovská. 
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 2. Potvrzení přednášky p. architekta Kuby – H. Landová  do 30. 9. 2016. 
3. Zaslat B. Jankovské anotace diskusních sekcí – M. Machytková  a H. Landová do 

30. 9. 2016. 
4. Pozvání kolegů mimo AKVŠ a kolegyň ze Slovenska – H. Landová do 23. 9. 2016. 
5. Úpravy hodnotícího dotazníku – online celý VV do 31. 10. 2016. 

 

4. Webové stránky AKVŠ: nastavení administrace 

Jednotliví garanti KA a zástupci iniciativ zašlou B. Jankovské krátké texty/popisy KA a iniciativ na ČJ a AJ verzi 
webu – instrukce dostanou e-mailem. 
Administrátory webu se dále stanou: H. Landová, J. Mach a A. Vyčítalová. Krátké zaškolení proběhne po jednání 
VV dne 7. 11. 2016. 

Odpovídá: B. Jankovská 

Úkoly a termíny: 
 
 

1. Zaslat popis KA/iniciativy – garanti KA a zástupci iniciativ do 30. 9. 2016. 
 

5. Statistiky: aktuální informace a další postup 

Dne 27. 6. proběhlo další setkání na MU (workshop), účastníci si rozdělili oblasti statistického dotazníku. Tyto 
zodpovědné osoby si poté sestaví pracovní týmy. Další setkání v Brně bude pravděpodobně dvoudenní  
a uskuteční se 20. a 21. září. Je třeba se zamyslet nad dlouhodobým efektem a využitím sesbíraných dat. 

Odpovídá: J. Kříž 

  

6. Příprava knihovního zákona: diskuse nad výsledky dotazníku 

Klára Rösslerová odešle stanovisko VV AKVŠ Dr. Richterovi. 
Stanovisko VV AKVŠ: 
AKVŠ podporuje rovný přístup uživatelů; AKVŠ nedoporučuje zakotvení možnosti zrušit čtenáři registraci do 
knihovny do zákona; k paušálům za MVS se AKVŠ nebude vyjadřovat; AKVŠ nedoporučuje zakotvení možnosti 
výpůjčky poštou koncovému uživateli do zákona; AKVŠ se nebude vyjadřovat k možnosti používat jako 
přírůstkový seznam výpis dat z knihovního softwaru; vysokoškolské knihovny nejsou schopny dosáhnout 
definice odborného zaměstnance knihovny (K. Rösslerová se dotáže, co by to pro VŠ knihovny znamenalo).  
K. Rösslerová zároveň pošle dotaz na stanovisko právníků, zda by doporučovali definování vysokoškolské 
knihovny jako samostatného typu knihovny. 

Odpovídá: K. Rösslerová, H. Landová 

Úkoly a termíny: 
 
 

1. Předat výsledky diskuse V. Richterovi a zaslat dotaz právníkům – K. Rösslerová do 
23. 9. 2016. 

 
 

7. Zprávy z komisí a iniciativ 

Komise IVIG 
● probíhají intenzivní přípravy Semináře IVIG. 
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Iniciativa otevřeného přístupu + Status iniciativy 
● bude zajištěna registrace domény otevrenypristup.cz; 
● iniciativa vytvořila nový web Vimkdepublikuji.cz (obdoba Thinkchecksubmit.org), propagace bude 

spuštěna 30.9, kdy se bude konat schůzka k Open Access Weeku v Pardubicích; 
● upgrade webu Openaccess.cz je také téměř hotov; 
● Schůzka 30. 9. – na programu bude nový web, prezentace pro nováčky, představení kampaně 

Vimkdepublikuji.cz, interaktivní hra k mýtům, které se váží k OA - výstup bude umístěn na webu; 
● Studentská komora RVŠ - konference pro doktorandy ve Zlíně, O. Fabián v panelové diskusi zpropaguje 

kampaň Vimkdepublikuji.cz; 
● Iryna Kuchma oslovila H. Landovou s nabídkou, zda by se AKVŠ nechtěla stát partnerem/podporova- 

telem projektu navazujícího na FOSTER. V případě úspěchu tohoto projektu by AKVŠ získala finanční 
prostředky na uspořádání vzdělávacích akcí s tematikou OA, příp. ORD. VV AKVŠ souhlasil s návrhem, 
aby se AKVŠ stala tzv. Associated Partners. Předsedkyně VV v tomto smyslu odeslala podpůrný dopis. 

● na schůzce 5. 9. byl prodiskutován status iniciativy – shoda na oficiálním názvu Iniciativa otevřeného 
přístupu AKVŠ ČR. 

 
NIP CZ 

● FB profil velmi dobře funguje; 
● výjezdní zasedání bude jednodenní a v Plzni; 
● úkoly: uživatelské testování webu, spolupráce na BA 2016; 
● v r. 2017 bude organizován Barcamp. 

Odpovídá: L. Bělohoubková, P. Rygelová, A. Vyčítalová 

Úkoly a termíny: 1. Registrace domény otevrenypristup.cz – P. Rygelová do 30. 9. 2016. 

  

8. Odborné semináře do konce r. 2016: stav příprav 

 23. 11. 2016 Seminář InCites v NTK – seminář bude ve formě pracovního setkání bez registračního 
poplatku, informační mail o semináři a zahájení registrace bude dne 15. 9. zaslán do konference VYSKA. 

 Pracovní schůzka k OA Weeku (30. 9. 2016). 
 Výjezdní zasedání NIP CZ. 

Odpovídá: B. Katolická, P. Rygelová, A. Vyčítalová

Úkoly a termíny: 
 

1. Zaslat do konference VYSKA informační e-mail o semináři InCites – B. Katolická  
a J. Jirát – 15. 9. 2016. 

 

9. ECIL 2016: aktuální stav příprav 

H. Landová a L. Bělohoubková informovaly o průběhu příprav mezinárodní konference ECIL 2016. Aktuálně je 
cca 300 přihlášených, konferenci zahájí rektor ČVUT. Konference získala záštitu MŠMT a České komise pro 
UNESCO. Probíhají finální přípravy, byl zveřejněn předběžný program, který bude kolem 15. 9. finalizován. 
České knihovny dostaly nabídku zvýhodněné registrace na úrovni studentského vložného (250 EUR). Tuto 
nabídku využilo asi 5 knihoven. Celý organizační tým průběžně pracuje, probíhají reálné i online porady a velmi 
dobře funguje i spolupráce se spolupořádající agenturou.  

Odpovídá: H. Landová, L. Bělohoubková 
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10. Termíny jednání VV + Setkání ředitelů 

Další jednání VV se uskuteční 7. 11. od 15:00 v hotelu Krystal. 
Prosincové setkání ředitelů bude pravděpodobně navázáno na setkání ohledně CzechELib v NTK, poté proběhne 
VV. Předsedkyně VV ve spolupráci s J. Jirátem a ředitelem NTK M. Svobodou se pokusí sladit termín obou 
jednání, aby ředitelé/vedoucí VŠ knihoven nemuseli v prosinci cestovat do Prahy dvakrát.  

Odpovídá: H. Landová, J. Jirát  

 

11. Příprava setkání ředitelů + Plánu činnosti na rok 2017 

V listopadu na VV bude projednána změna členských příspěvků a plán činnosti na další rok. Předsedkyně VV ve 
spolupráci s garanty jednotlivých KA připraví základní podklady k projednání výkonným výborem. Materiály 
pro ředitele/vedoucí VŠ knihoven by měly být hotové přibližně dva týdny před pravidelným prosincovým 
setkáním (viz bod 10 tohoto zápisu).  

Odpovídá: H. Landová,  M. Machytková, garanti KA 

  

12. Účast na konferenci ICOLC 

VV schválil návrh na zaplacení vložného 400 EUR z rozpočtu AKVŠ, a to na konferenci ICOLC 2016, která se 
bude na podzim konat v Amsterdamu. Účastnit se bude J. Jirát. 

  

13. Různé 

 CzechELib 
- kolega Jirát informoval o stavu příprav – viz stránka CzechELib, podpora EIZ z OP VVV plánována na roky 
2018 - 2020, v letech 2021 - 2022 bude přístup ke zdrojům podpořen ze SR. 

 FPZC  
- do Vyhlášení pro rok 2017 je nutno uvést, že jakmile bude přidělena podpora, je třeba do jednoho měsíce 
vyplnit a odeslat paní jednatelce vyplněný formulář Návrh na zahraniční cestu. 

 Autorský zákon 
- Jan Mach informoval o stavu projednávání novely Autorského zákona viz sněmovní tisk 724, o nových 
návrzích na úpravu odměn  z poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu a procesu schvalování nového 
sazebníku kolektivních správců. Upozornil na nedostatky návrhů ve vztahu k VŠ knihovnám a navrhl VV 
AKVŠ oslovit dopisem dotčené poslance s návrhem na úpravu znění. VV AKVŠ se zasláním dopisů souhlasil.
- J. Mach připraví dopis adresovaný poslancům, rozešle předsedkyně VV. 

 

Úkoly a termíny: 
 

1. Dopis poslancům ohledně Autorského zákona – J. Mach a H. Landová do 30. 9. 
2016. 

 
 
Příští jednání VV: 

 
 
7. 11. 2016 

Zapsal(a): B. Jankovská 

Schválil(a): H. Landová 


