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Zápis z jednání Rady portálu Knihovny.cz 
 

Datum konání 18.11. 2019, 10:00-14:00 
Místo konání Praha, NK ČR 
Účast Přítomni: 

Členové Rady: D. Bechný, H. Bouzková, L. Foberová, J. Hladíková, E. 
Husáková, J. Kaňka, I. Kareš, R. Kodetová, B. Konvalinková, V. Krajíčková, T. 
Kubíček, M. Lhoták, J. Maršíková, H. Nemčicová, I. Rajdlová, T. Řehák, M. 
Svoboda, M. Vecková,  
Pověření zástupci členů Rady: H. Hemola, M. Korhoň, J. Pokorný (část 
jednání), D. Ridlová, I. Rodrová, Z. Šachl 
Hosté: K. Košťálová, M. Krčál, O. Lachnit, J. Pokorný, B. Stoklasová, P. Žabička 

 
 
Program 
 
Uvítání, představení a schválení programu (M. Lhoták) 
M. Lhoták uvítal přítomné členy Rady, jejich zástupce a další hosty a poděkoval NK ČR za zajištění 
prostoru pro jednání a občerstvení. Seznámil účastníky jednání s programem, který členové Rady a 
jejich pověření zástupci (dále jen členové Rady) přijali bez výhrad. 
 
CPK – stav a výhled, propagační kampaň (M. Krčál, P. Žabička) 
Prezentace: 
M. Krčál informoval o implementaci služby Získej, o přechodu na VuFind 6, problémech spojených 
s provozem portálu, o propagaci portálu a o výsledcích výzkumu o využití portálu mezi pracovníky 
knihoven. 
Celá prezentace 
Diskuse: 
V rámci diskuse vyjádřil T. Řehák radost z velkého posunu portálu od minulého jednání Rady a 
poděkoval všem, kteří se na jeho rozvoji i provozu podílejí, především pak týmu MZK. Konstatoval, že 
portál bylo třeba zprovoznit, a tak byl dosud důraz kladen především na řešení technických 
problémů.  Nyní však již nastal čas na aktivní zapojení knihoven do tvorby obsahu portálu. Hlavní roli 
by zde měl sehrát marketingový tým, problematikou obsahu by se měl zabývat i expertní tým. 
Z diskuse vzešel návrh na vytvoření redakční rady portálu. 
Rada CPK vzala informace o stavu, výhledu a propagační kampani na vědomí. 
 
Získej – stav a výhled (J. Pokorný) 
Prezentace: 
J. Pokorný se ve své prezentaci zaměřil především na ceny, protože dotažení cenové politiky 
podmiňuj ostré spuštění služby Získej pro koncové uživatele. Dále informoval o formách placení za 
službu, o jednání s dopravci o cenových nabídkách, vztahu mezi Získej a CPK a o službách Získej (EDD 
a e-Kopie) 
Celá prezentace 
Diskuse: 
T. Řehák vznesl dotaz na API pro výměnu dat s AKS. J. Pokorný vysvětlil funkcionalitu a specifikoval 

https://docs.google.com/presentation/d/14hik8TbUxFjdDlRnfbtXyIJg4SO6x692ldmzmI-AtsA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E8Gyk4zBhtNkPCfbhYJfm1n9jhaVrF82/view?usp=sharing
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postup prací i předpoklady zprovoznění. 
Rada CPK vzala informace o stavu a výhledu Získej na vědomí. 
 
Dlouhá diskuse byla věnována cenové politice v rámci Získej. Z diskuse vzešel návrh stanovovat cenu 
podle skutečně nasmlouvané ceny s dopravcem vždy na daný rok, částku nedělit a celou připisovat 
dožádané knihovně. 
 
J. Pokorný informoval, že nabídka pošty je zatím 75 Kč za balík za 1 směr, čeká se na nabídky 
alternativních dopravců, pak lze očekávat snížení nabídkové ceny. 
 
T. Řehák zrekapituloval principy dohodnuté na Řídicím výboru CPK: 
1. Princip jednotné ceny při cestě přes CPK (samoobslužná varianta) 
2. Jakékoli jiné uživatelské rozhraní by mělo nabízet stejné podmínky 
3. Knihovny by měly respektovat jednotnou cenu při zadávání přes web 
4. Univerzity a krajské knihovny, u asistované MVS přes pult, možnost nulové ceny pro koncového 

uživatele 
5. Uživatel by měl za službu platit, jinak hrozí nevyzvednuté objednávky 
 
Proběhla diskuse o tom, zda navrhovaná cena je za svazek nebo za dodávku – jde o cenu za svazek 
 
Krátká diskuse o tom, zda částku dělit nebo nedělit, skončila potvrzením závěru, že částka nebude 
dělena mezi dožádanou a žádající knihovnu s ohledem na provozní problémy, které by dělení u 
provozovatele služby působilo. 
 
Ředitelé některých velkých knihoven informovali o skutečnosti, že MVS, která nepůjde přes CPK, 
bude v jejich knihovnách dražší, protože vyžaduje větší manuální intervenci.  Byla diskutována i 
možnost nevyřídit požadavek, který nepřijde přes CPK. 
 
J. Pokorný informoval o mechanismu fungování strojové distribuce požadavků, který umožňuje lepší 
rozložení požadavků mezi jednotlivé knihovny a sledování jejich vytížení. 
 
Dlouhá diskuse proběhla o vztahu CPK a SK ČR v souvislosti s MVS. 
 
H.Hemola specifikoval rozdíly mezi oběma službami: 
 
V SK ČR je zapojeno podstatně více knihoven a u MVS přes SK ČR jde o moderovanou službu 
vyžadující značnou lidskou intervenci. 
 
CPK je samoobslužná služba, zatím je však v CPK zapojeno v porovnání se SK ČR málo knihoven.  
 
 

Hlasování 
 
1. Platby za MVS 
Hlasovalo se o návrhu:  
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1. Cena za samoobslužnou MVS prostřednictvím CPK bude x Kč (bude stanoveno jednotně pro 

každý rok podle výsledků jednání s dopravci) 
2. Cena za asistovanou MVS   

a. bude jednotných x Kč 
b. v případě závažných důvodů může být stanovena pro koncového uživatele jinak 

3. Jiné zdroje MVS – cena 
a. bude jednotných x Kč 
b. v případě závažných důvodů může být stanovena pro koncového uživatele jinak 

Výsledek hlasování: 
Všichni přítomní členové Rady, s výjimkou M. Svobody, který se zdržel hlasování, hlasovali PRO toto 
usnesení. 
 
2. Částka pro rok 2020 a její příjemci 
Hlasovalo se o návrhu: 
Jednotná částka bude 70 Kč, částka se nebude dělit, vše půjde dožádané knihovně. 
Pokud dojde při jednání s dopravci k významnému snížení nabídky, může být částka snížena. 
Výsledek hlasování: 
Všichni přítomní členové odsouhlasili návrh jednomyslně. 
 
3. Náhrada za ztrátu v rámci MVS 
Hlasovalo se o návrhu: 
Paušální částka bude 370 Kč. Pokud reálná hodnota ztraceného dokumentu bude vyšší než paušální 
částka, a bude expertně posouzena a stanovena reálná cena ztraceného dokumentu. Tato částka 
bude naúčtována uživateli. 
Výsledek hlasování: 
Všichni přítomní členové Rady, s výjimkou M. Korhoně, který hlasoval PROTI, hlasovali PRO toto 
usnesení. 
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4. Cena za zhotovení kopie 
K tomuto tématu proběhla krátká diskuse a bylo předneseno několik názorů. S ohledem na jejich 
různost a malou pravděpodobnost konsenzu bylo hlasování odročeno s tím, že se problematikou 
bude zabývat Expertní tým CPK. 
 
 
Projekty zajišťující provoz a rozvoj CPK v roce 2020 
 
V MZK je provoz a rozvoj CPK financován v rámci prostředků přidělených přímo do rozpočtu MZK. 
 
V prosinci 2019 budou podány dva projekty do VISK 8/B: Projekt NTK a projekt KNAV. 
 
Získej (NTK) 
S obsahem projektu seznámil přítomné J. Pokorný 
Vývoj Získej hradí NTK 
V roce 2020 bude z projektu VISK zajištěn provoz a rozvoj servisního centra Získej. 
 
Centrální portál Knihovny.cz – etapa 2020 (KNAV) 
S obsahem projektu seznámili přítomné M. Lhoták a B. Stoklasová 
Z projektu jsou financovány koordinace a management projektu a práce Expertního týmu. Dále jsou 
z projektu hrazeny služba MARCit a marketing. 
Prostředky na práci Expertního týmu budou s ohledem na očekávaný objem prací požadovány zhruba 
ve stejné výši jako v roce 2019, prostředky na koordinaci a management budou redukovány o 20 %, 
prostředky na MARCit a marketing budou upřesněny podle aktuálních nabídek dodavatelů služeb. 
 
Rada CPK vzala informace o obou projektech na vědomí a doporučila jejich podání. 
 
Různé 
 
H. Hemola informoval M. Lhotáka krátce před jednáním Rady o svém záměru ukončit členství 
v Řídicím výboru CPK. M. Lhoták mu poděkoval za práci v Řídicím výboru a ocenil jeho přínos pro 
práci výboru. H. Hemola doporučil jako svého nástupce za NK K. Košťálovou. Vyjádřil přesvědčení, že 
její dlouholetá práce ve službách a specializace na MVS budou s ohledem na službu Získej pro Řídicí 
výbor nepochybným přínosem. 
 
M. Lhoták požádal přítomné členy Rady o odsouhlasení přímé dovolby nového člena Řídicího výboru. 
Přítomní členové jednomyslně souhlasili s procedurou dovolby a jednomyslně schválili K. Košťálovou 
jako novu členku Řídicího výboru CPK. 
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Závěry a doporučení 
 
Platby za MVS 
1. Cena za samoobslužnou MVS prostřednictvím CPK bude x Kč (bude stanoveno jednotně pro 

každý rok podle výsledků jednání s dopravci) 
2. Cena za asistovanou MVS   

a. bude jednotných x Kč 
b. v případě závažných důvodů může být stanovena pro koncového uživatele jinak 

3. Jiné zdroje MVS – cena 
a. bude jednotných x Kč 
b. v případě závažných důvodů může být stanovena pro koncového uživatele jinak 

 
Částka pro rok 2020 a její příjemci 
Jednotná částka bude 70 Kč, částka se nebude dělit, vše půjde dožádané knihovně. 
Pokud dojde při jednání s dopravci k významnému snížení nabídky, může být částka snížena. 
 
Náhrada za ztrátu v rámci MVS 
Paušální částka bude 370 Kč. Pokud reálná hodnota ztraceného dokumentu bude vyšší než paušální 
částka, sejde se expertní komise, která stanoví reálnu cenu ztraceného dokumentu. Tato částka bude 
naúčtována uživateli. 
 
Zpráva o stavu portálu Knihovny.cz a služby Získej 
Rada CPK vzala obě zprávy na vědomí 
 
Projekty zajišťující provoz a rozvoj CPK v roce 2020 
Rada CPK doporučila podání projektů NTK i KNAV 
 
Personální změna v Řídicím výboru CPK 
Rada CPK odsouhlasila K. Košťálovou jako nástupce H. Hemoly v Řídicím výboru CPK 
 
 
 
Úkoly 
 
Získej – projekt VISK na rok 2020 
Odpovídá: J. Pokorný 
Termín: 10.12.2019 
Členové Rady zdůraznili nutnost vývoj API do knihovních systémů, bez něhož může být využitelnost 
Získej v knihovnách ohrožena, protože pracovníci MVS by museli zadávat a kontrolovat vše 
dvoukolejně. 
 
Centrální portál Knihovny.cz – etapa 2020 
Odpovídá: B. Stoklasová, M. Lhoták 
Termín: 10.12.2019 
 
Získej: uzavření nových smluv a dodatky ke stávajícím 
Odpovídá: J. Pokorný (součinnost O. Lachnit) 
Termín: 31.12.2019 
 
Získej: spuštění ostrého provozu pro uživatele  



6 

 

Odpovídá: J. Pokorný 
Termín: 1.1.2020 
 
Stanovení ceny za zhotovení kopie 
Odpovídá: B. Stoklasová + ET CPK 
Termín: 31.3.2020 
 
Vytvoření redakční rady CPK 
Odpovídá: M. Krčál 
Termín: jaro 2019 
 
 
 
Zapsala: Bohdana Stoklasová 
Verze zápisu: konečná verze se zapracovanými připomínkami 


