Zápis z jednání výkonného výboru dne 16. 9. 2015
Přítomni:

B. Jankovská, J. Mach, M. Machytková, Hana Landová, S. Řehořová,
V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková
Omluveni
J. Jirát
Neomluven: M. Fasura
Hosté:
K. Paulová, B. Ramajzlová, P. Rygelová

1. Kontrola zápisu
Předsedkyně konstatovala, že až na jeden, byly úkoly z minulého zápisu splněny.
- K bodu 5 Informace o Knižničnému kolokviu V4 předsedkyně informovala, že
H. Landová byla požádána o spolupráci ředitelem MZK prof. Kubíčkem na přípravě
této akce, která se bude konat v roce 2016 v Brně pod záštitou ministra kultury.
- Místopředsedkyně rekapitulovala 2. kolo FPZC, upozornila, že podpořené zahraniční
cesty se uskuteční v termínech, které neumožní jejich prezentaci na BA 2015. Jakmile
budou zveřejněny jejich cestovní zprávy, místopředsedkyně pošle upozornění do
konferenci VYSKA.
- Nesplněny zůstávají všechny aktivity kolem problematiky statistik, za kterou odpovídá
jako člen VV a garant K4 M. Fasura, který zcela přestal komunikovat se členy VV.
Bez odezvy zůstaly e-maily i telefonáty M. Machytkové, H. Landové, B. Jankovské a
S. Řehořové, kterými se od konce června do poloviny září 2015 snažily s M. Fasurou
spojit. Sběr ročních výkazů byl proveden v únoru 2015, mělo následovat zpracování a
sumarizace výsledků, seminář pro hodnocení výkonů knihoven VŠ aj. Nic z toho, ani
po dalších výzvách předsedkyně a určených termínech, nebylo uskutečněno.
Vzhledem k tomu, že M. Fasura převzal všechna statistická data o vysokoškolských
knihovnách, která byla převedena z MŠMT na AKVŠ, je třeba přednostně řešit jejich
převzetí a správu. Nebude-li možné se spojit a dohodnout se s kolegou Fasurou, bude
třeba jednat s vedením VUT.
2. Hospodaření
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.
3. BA 2015
Program BA komentovala místopředsedkyně, vše je připraveno a definitivní verze je
zveřejněna na stránkách konference. Bylo dohodnuto, že první den bude moderovat H.
Landová, druhý den B. Jankovská. Podrobněji byl diskutován program v sekcích. 1. sekci
(EIZ) povede V. Svobodová, 2. sekci (Vize) povede H. Landová.
K. Paulová navrhla „lístečkovou akci“, která by mohla být oživením přestávek. Na informační
tabuli („meeting point“) se před zahájením konference umístí otázky a v průběhu budou
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očekávány odpovědi účastníků na lístečcích, které se budou lepit na tabuli. Navrhované
otázky K. Paulová pošle do konference ASOCIACE.
Organizace BA 2015 – díky tomu, že VŠB-TUO je hostitelskou organizací již potřetí (!) – vše
je velmi dobře připraveno. Zajištěny všechny služby (prostory, firemní stánky, catering,
registrace, technik, péče o zahraničního hosta atd.). Doprovodný program byl ještě rozšířen o
zahájení výstavy studentských prací na téma architektury knihoven před rautem a společné
focení v první den konference, druhý den dostanou účastníci bezplatně fotku. Proběhla
kontrola rozpočtu – příjmy i výdaje.
Organizace BA 2016. Předsedkyně jednala s ředitelkou Ústřední knihovny UK, která
přislíbila, že se UK ujme role hostitelské organizace. Předsedkyně osloví dopisem rektora UK
a požádá ho o záštitu. Je třeba dohodnout konkrétní termín (listopad 2016) a zástupce ÚK UK,
který na závěr konference uvede pozvánku na BA 2016.
Odpovídá: předsedkyně
Termín: 12. 10. 2015
Zatím není zajištěn dotazník/anketa ke konferenci. Je třeba zjistit, zda jej připraví VUT nebo
zda jeho realizaci a zpracování přenést na jinou školu.
Odpovídá: H. Landová
Termín: 12. 10. 2015
4. AKVŠ – strategie 2016 – 2018
Předsedkyně dala k diskusi otázku, zda pokračovat v činnosti v rámci stávajícího
Strategického plánu. Diskutovalo se o jednotlivých klíčových aktivitách, případných
změnách. Členové VV se shodli na tom, že se bude pokračovat ve stejném rámci.
Předsedkyně připraví první materiál na příští jednání VV. Strategický plán bude připraven pro
diskusi na setkání ředitelů. Výsledný materiál bude předložen ke schválení výroční konferencí
v únoru 2016.
Odpovídá: předsedkyně
Termín: 9. 10. 2015
Dále byla diskutována příprava voleb na období 2016 – 2018, zájem stávajících členů VV o
pokračování v činnosti. Volby budou jedním z témat v programu setkání ředitelů, které bude
1. 12. 2015 na VŠE v Praze.
5. EIZ – OP VVV
K problematice rekapitulovala V. Svobodová pouze dostupné informace, které zazněly na
minulém zasedání. Nová oficiální je pouze ta, že v rámci Harmonogramu výzev na rok 2015
OP VVV (představený dne 19. 6. 2015) je v Prioritní ose 1, SC4 výzva Centrální informační
zdroje (Vytvoření a implementace systému centrálních informačních zdrojů pro VaV) – tedy
samostatný projekt, který bude řídit MŠMT. Předsedkyně informovala, že poslala dopis
náměstkovi Plagovi s návrhem, aby do případné pracovní skupiny zařadil V. Svobodovou.
6. Veřejné zakázky – knihovní fond
Předsedkyně informovala o připravované změně zákona o zadávání veřejných zakázek, která
by se měla týkat ust. § 18 odst. 4 (nové písm. i) v případě podlimitních zakázek (tato změna
by byla obdobná jako přijatá úprava na Slovensku) nebo § 18 odst. 1 (nové písm. i) u úplného
vynětí z režimu ZVZ. Je připraven návrh možných řešení (paragrafové znění a důvodová
zpráva). V současné době není ještě vládní novela ZVZ předložena do Poslanecké sněmovny.
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Zatím nebyl ukončen proces v rámci připomínkového řízení na vládní, resp. ministerské
úrovni. Podrobnější informaci o krocích, které byly/budou uskutečněny, připraví předsedkyně
spolu s S. Řehořovou, která ji v dopise pošle do konference ZAKAZKY.
Odpovídá: předsedkyně, S. Řehořová
Termín: 25. 10. 2015
7. Statistika – roční výkazy
Členové VV se shodli na tom, že sběr statistických údajů za rok 2015 proběhne stejným
způsobem jako sběr za rok 2014 (stejný formulář, stejné pokyny). Řešit se musí, kdo a která
škola převezme sběr, ukládaní a souhrnné zpracování ročních výkazů. Výsledná informace by
měla být podána na BA v Ostravě.
Odpovídá: předsedkyně
Termín: 12. 10. 2015
Jednat s Národní knihovnou ohledně sběru statistických bude nadále předsedkyně a S.
Řehořová.
8. Novela AZ
J. Mach podal souhrnnou informaci o návrhu novely autorského zákona (zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zkr. AutZ), předkládaném MK ČR vládě po
zapracování připomínek mj. AKVŠ. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. dubna 2016.
Detailní informace zájemcům na požádání poskytne J. Mach.
Oproti původním předpokladům v navrhovaném znění není redefinováno, kdo patří mezi
knihovny (§ 37), beze změny zůstávají poplatky za tiskovou rozmnoženinu (původní návrh
400 Kč / přístroj) a poplatky za výpůjčku (původní návrh zvýšení z 0,50 Kč na 1 Kč za
výpůjčku z důvodu poskytnutí odměny pro nakladatele).
Navrhovaná novela AutZ nově připouští výjimky a omezení práva autorského i jiným
zákonem než je AutZ, a to z důvodu povinnosti zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské
a rigorózní práce vysokou školou (viz § 47b zákona o vysokých školách a důvodová zpráva k
AutZ). S tím souvisí i § 37 odst. 1 b), který nově umožňuje zpřístupnit v rámci knihovny i
práce bakalářské, příp. jejich rozmnoženiny, a to i před obhajobou. Autor může takovéto
zpřístupnění vyloučit pouze v odůvodněném rozsahu (např. nezveřejňovat citlivé a utajované
skutečnosti – finanční výkazy, jméno firmy; z důvodu zamýšlené publikace apod.).
Knihovny mohou zhotovit rozmnoženinu díla pro své archivní a konzervační potřeby, a to
nově v počtech a formátech nezbytných pro trvalé uchování díla. Navrhuje se úprava AutZ
tak, aby kolektivní správci mohli udílet licence k osiřelým předmětům ochrany a umožnit tak
jejich užití. Zřizuje se rejstřík děl na trhu nedostupných, pravidla pro zařazení, užití a vyřazení
děl do rejstříku; Národní knihovna může zařadit do rejstříku periodický tisk vydaný na území
České republiky před 10 a více lety. Další úpravy novely AutZ směřují např. k umožnění
uzavření kolektivní smlouvy s kolektivním správcem, která by knihovnám umožnila sdílení
digitálního obsahu mezi knihovnami, jeho zpřístupňování na Internetu, možnost tištěných
kopií a užití autorských děl ve vysokých školách nad rámec stávající licence.
Předsedkyně požádala, aby J. Mach připravený materiál poskytl členům VV i písemně. Dále
bude zváženo, zda podobným způsobem informovat ředitele na příštím setkání, příp. udělat
samostatný seminář.
Odpovídá: J. Mach
Termín: 25. 9. 2015
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9. Komise IVIG
Předsedkyně komise stručně komentovala průběh zpracování výsledku průzkumu. Souhrnné
výsledky budou prezentovány na semináři IVIG 2016 a na BA v Ostravě, vždy z jiného
pohledu. Dílčí výsledky jsou zpracovávány postupně, vzhledem k většímu objemu prací byl
dohodnut se socioložkou termínový posun. Dále L. Bělohoubková představila konkrétní
program semináře IVIG, který se uskuteční 24. 9. 2015. Informovala o přípravě konference
ECIL 2016.
Další informace se týkala přípravy webových stránek komise, ten byl připravován jako
součást nového webu AKVŠ. Inspirací pro jeho vzhled byl web projektu FOSTER
(https://www.fosteropenscience.eu/). Šablona by byla ve Wordpressu, základní požadavky:
responzivní design, blind friendly, souběžný překlad stránek do angličtiny, vytvoření interní
sekce, možnost vkládat komentáře, propojení s webem AKVŠ. Součástí změn bude i
přesměrování domény IVIG.cz a logo IVIG bude předělané do vektorů. Návrh nového webu
Odborné komise IVIG je již natolik dobře propracovaný, že by bylo možné jej využít jako
výchozí podklad pro zahájení prací na celkové webové prezentaci AKVŠ, jejíž by měl být
web komise součástí.
Organizátoři konference AEDUCA 2015 (http://aeduca.upol.cz/), která se zabývá
celoživotním vzděláváním, požádali AKVŠ o přednášku. Po dohodě s předsedkyní VV AKVŠ
se jí ujmou členové komise IVIG Hana Landová a Lenka Bělohoubková. Název a abstrakt
příspěvku již byl organizátorům odeslán a příspěvek bude přednesen v sekci B: Rozmanitost
poskytovatelů vzdělávání dospělých.
10. Iniciativa OA – Pavla Rygelová
Asociace byla oslovena zástupkyní SPARC Vanessou Proudman, aby se i Česká republika
zapojila do akce Showcasing champions of Open Access. Toto bylo prodiskutováno společně
s garantem KA1 a bylo dohodnuto, že zástupci Iniciativy OA osloví autory (na základě analýz
publikačních činností školy), kteří publikují v otevřených nebo hybridních časopisech, kteří
prosazují OA k publikovaným vědeckým výsledkům. Představí jim iniciativu a záměr SPARC
a domluví se s nimi, zda by souhlasili se zařazením do seznamu „šampiónů“ OA v ČR.
11. Iniciativa NIP – členové se aktivně zapojili do přípravy BA 2015 a nového webu AKVŠ.
12. Různé


Výzva k vytvoření komunikačního mostu k vybudování vzdělávacích a volnočasových
e-knihoven v nemocnicích ČR. Předsedkyně ji obdržela formou hromadné výzvy
určené organům státní správy a různým asociacím. Projednáno se závěrem: AKVŠ, ani
její členové, nedisponuje kolekcemi, které by byly vhodné pro takovou aktivitu.

Příští jednání VV bude v pondělí 12. 10. 2015 v 11,30 v knihovně VŠB-TUO v Ostravě.

Zapsala: B. Ramajzlová
Schválila: M. Machytková
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