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Zápis z jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz  
 
 

Datum konání 23. 10. 2019, 10:00-13:00 

Místo konání Praha, KNAV + videokonference + připojení přes mobil 

Účastníci 
 

Členové ŘV: H. Hemola, J. Kaňka, T. Kubíček, M. Lhoták, T. Řehák, M. 
Svoboda  
Omluveni: E. Měřínská 
Tajemnice: B. Stoklasová 
Hosté: M. Krčál, J. Pokorný, P. Žabička, O. Lachnit 

 
Uvítání, úvod (M. Lhoták) 
M. Lhoták uvítal účastníky jednání a seznámil je s programem jednání. Program byl přijat bez výhrad.  
 
Kontrola plnění úkolů (B. Stoklasová) 

Aktualizace složení Řídicího výboru a prověření aktuálnosti složení Rady CPK v návaznosti na 
zapojování nových knihoven 
Odpovědnost: P. Žabička, M. Krčál 
Termín: ihned 
Stav: splněno 
 
Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV 
Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták 
Termín: ihned 
Stav: návrh smlouvy hotov, čeká na podpis v KNAV, sklízení probíhá 
 
Dotažení aktualizací ČDK včetně zrušených záznamů 
Odpovědnost: M. Lhoták 
Termín: prosinec 2019 
Stav: Jedná se o složitou problematiku i v rámci Europeany, bude řešeno v další fázi – 2020 
 
Podpis smlouvy (GDPR pro Získej) mezi MZK a NTK 
Odpovědnost: P. Žabička, J. Pokorný  
Termín: do 15. srpna 
Stav: splněno  
 
Přehled závazných podmínek MVS pro členské knihovny CPK - podklad 
Odpovědnost: H. Hemola 
Termín: září 2019      
Stav: splněno Přehled závazných podmínek Získej 
 
Zkrácení odezvy v CPK s ohledem na koncové uživatele i propagační kampaň 
Odpovědnost: M. Krčál, P. Žabička 
Termín: září 2019 
Stav: splněno 

https://drive.google.com/file/d/1NHgQLTTBkG2DtSqgyKxAO0yMx_P86LvT/view?usp=sharing
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Zátěžové testy CPK 
Odpovědnost: M. Krčál, P. Žabička 
Termín: září 2019 (13. 9.)      
Stav: splněno (strojová simulace) 
 
Řešení situace knihoven se systémem Clavius zapojených do CPK po roce 2019 – projednání s Ing. 
Šilhou 
Odpovědnost: P. Žabička 
Termín: Knihovny současnosti 
Stav: jednání proběhlo, bude řešeno operativně podle reálných potřeb 
 
Marketingový tým pro vytvoření marketingového plánu 
Odpovědnost: MZK/členové Rady CPK 
Termín: prosinec 2019 
 
Výzva k zapojení do testování Získej 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: ihned (zasláno) 
Stav: splněno 
 
Rozeslání výzvy k zapojení do testování Získej členům Rady a Expertního týmu CPK 
Odpovědnost: M. Lhoták, B. Stoklasová 
Termín: ihned po obdržení textu výzvy od J. Pokorného 
Stav: splněno 
 
Závazný harmonogram prací na Získej v NTK 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 12. 8. 2019, závisí na spolupráci s vývojem CPK 
Stav: nedodáno, dodat do 27.10.2019 
 
Zátěžové testy Získej 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: podzim 2019  
Stav: proběhlo, úzké hrdlo může být paralelní dotazování na status přes NCIP, projeví se v ostrém 
provozu 
 
Umístění loga CPK na stránky členských knihoven 
Odpovědnost: M. Lhoták – výzva, realizace – členové Rady CPK 
Termín: ihned - společně s posláním zápisu z ŘV 
Stav: proběhlo, logo má na svých stránkách stále málo knihoven, průběžně opakovat výzvu při každé 
korespondenci s Radou i na jednání Rady 
 
Možnost nákupu knih nedostupných v knihovnách a linkování na externí subjekty: analýza 
Odpovědnost: MZK/Marketingový tým 
Termín:      po jeho ustanovení (do konce roku 2019) 
 
Vzájemné prolinkování Knihovny.cz a databazeknih.cz – projednání 
Odpovědnost: MZK 
Termín: neurčen 
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Stav: proběhlo, nyní jedná MZK, API nevyhovuje, nutná modifikace 
 

Zpráva o zasedání Expertního týmu CPK – podněty, návrhy na schválení ŘV (B. Stoklasová) 
Souhrnná zpráva 
 
B. Stoklasová informovala o diskusi k ceníku získej na jednání Expertního týmu a tlumočila návrh 
členů Expertního týmu na změnu cen.  
 
Ceník Získej obecně – problémy, návrhy na změny 
K cenám proběhlo několik diskusí mailem, delší diskuse proběhla na jednání ET 
 
Knihovny mimo CPK mají volný cenový režim. Knihovny CPK mají stanovenu jednotnou cenu 60 Kč, 
cena ale po zdražení poštovného nepokrývá náklady, takže pro některé je příliš nízká, pro jiné naopak 
příliš vysoká. Cena nebyla v původních smlouvách a hrozí riziko odstoupení některých zapojených 
knihoven. Ideální by bylo hrazení dopravy z jednoho zdroje. Dle sdělení J. Pokorného (informace o 
jednání M. Svobody se zástupci MK) je požadovaných 8 mil. Kč k dispozici (nečerpané peníze na 
projekty NK) a bylo by možné je na poštovné využít, je ale nutné podat projekt v rámci VISK. 
Formálně pro rok 2020 nelze zajistit čerpání jinak než projektem NTK, následně (rok 2021 a dále) je 
třeba usilovat s ohledem na stabilitu služby o převedení částky do rozpočtu NK ČR nebo MZK. 

 
Návrh ET – k projednání na ŘV CPK:  
• Provizorně zavést volný cenový režim pro všechny knihovny (včetně knihoven zapojených do CPK) 

pro dobu říjen 2019 - jaro 2020 a v době provizorního provozu nezajišťovat pro službu velkou 
publicitu.  

• Od jara 2020 (po přidělení finančních prostředků z VISK pro NTK) zavést nulovou cenu, zajistit 
službě publicitu a usilovat s ohledem na stabilitu o převod potřebných prostředků (rok 2021 a 
dále) do rozpočtu NK nebo MZK. 

 
K návrhu proběhla delší diskuse. Účastníci jednání, kteří jednali v poslední době na MK ČR 
konstatovali, že v současné době nejsou na MK žádné volné prostředky. Naopak na nedočerpané 
prostředky z NK eviduje MK již nyní více požadavků, než umožňuje uspokojit disponibilní částka. M. 
Svoboda uvedl, že šlo o informaci staršího data. ÚKR na svém posledním zasedání v Liblicích 
podpořila centrální financování poštovného pro Získej. Je možné žádat o přidělení prostředků z VISK.   
 
Členové ŘV se shodli na tom, že realizace návrhu ET je v souvislosti s disponibilními prostředky 
nereálná a zároveň vyslovili obavu z toho, že pokud bude služba pro uživatele zcela zdarma, je zde u 
samoobslužné MVS velké riziko objednaných a nevyzvednutých (a tudíž zbytečně expedovaných) 
dokumentů. 
 
Členové ŘV vyslovili znepokojení nad situací, kdy by služba Získej měla dvojí ceny. Služba tak bude 
pro uživatele netransparentní a s ohledem na to, že služba Získej je v rámci VISK, z něhož je 
financována, definována jako subsystém CPK, i v rámci projektu jsou dvojí ceny těžko obhajitelné.  
 
VISK 8/B: Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro roky 2019 a 2020: 
Hlavní priority pro rok 2019/2020 jsou: zajištění rozvoje Centrálního portálu českých knihoven 
Knihovny.cz jako národního portálu, včetně provozu a rozvoje jeho subsystému pro sdílení fondů a 
meziknihovní výpůjční služby ZÍSKEJ v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 až 2020. 
 
Členové ŘV se shodli na následujících závěrech, které budou předloženy Radě CPK k projednání na 

https://drive.google.com/file/d/1ot6bjkQ-RsRFm9dwS7zorZg9Tl0OYJFV/view?usp=sharing
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zasedání 18.11.2019 

• V rámci poskytování služby Získej budou zavedeny jednotné ceny pro knihovny i koncové 
uživatele bez ohledu na to, zda knihovna je/není členem CPK.  

• ŘV doporučuje NTK sjednotit podmínky pro Získej s CPK pro všechny knihovny. 

• Konkrétní ceny (na základě prověření aktuálních cen České pošty) budou projednány na Radě 
CPK. 

• Jednotné ceny budou zavedeny pouze pro samoobslužnou MVS přes CPK, nevztahují se na 
asistovanou MVS poskytovanou mimo rámec CPK. 
 

Pro připomenutí 
Výsledky hlasování Rady CPK k cenám na jednání 28.11.2017 
 
S ohledem na nedořešenou cenovou politiku v rámci Získej doporučuje ŘV ostré spuštění služby až 
po zasedání Rady CPK. 
 

CPK – stav a výhled, propagační kampaň, využití, vazba na Získej (M. Krčál, P. Žabička) 
Celá prezentace 

Diskuse proběhla k využití portálu a k propagační kampani. Diskutovány byly její výstupy i doba zařazení 
reklamních spotů. 

 

Získej – stav a výhled, vazba na CPK (J. Pokorný) 
J. Pokorný informoval o současném stavu, překážkách pro ostré spuštění služby (především 
nedořešená cenová politika) a smlouvách.  
 
Diskuse proběhla ke všem okruhům. 

 
Program pro Radu CPK  
1. Uvítání, představení a schválení programu, vzájemné představení členů Rady s ohledem na nové 

členy (M. Lhoták) 
2. CPK – stav a výhled (M. Krčál, P. Žabička) 
3. CPK – propagační kampaň (M. Krčál) 
4. Získej – stav a výhled (J. Pokorný) 
5. Získej – cenová politika – diskuse 
6. Různé 
7. Závěry a úkoly 
M. Krčál, P. Žabička a J. Pokorný připraví pro Radu prezentace strukturované podle bloků navržených 
pro jednání Rady. 

 
Různé  
V bloku Různé nenavrhl nikdo žádná další témata. 
 

Úkoly: 
 
I. Starší úkoly z let 2018,2019 
 
Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV 
Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták 
Termín: ihned 

https://drive.google.com/file/d/12USChi5Al4mDciKGjL3AYcb5cjVc46ET/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1zgo9Xx0DGVJgI_PrUIrz31EgvIX6Acflio4qEi0nSEg/edit?usp=sharing
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Stav: návrh smlouvy hotov, čeká na podpis v KNAV, sklízení probíhá 
 
Marketingový tým pro vytvoření marketingového plánu 
Odpovědnost: MZK/členové Rady CPK 
Termín: prosinec 2019 
 
Závazný harmonogram prací na Získej v NTK 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 12. 8. 2019, závisí na spolupráci s vývojem CPK 
Stav: nedodáno, dodat do 27.10.2019 
 
Umístění loga CPK na stránky členských knihoven 
Odpovědnost: M. Lhoták – výzva, realizace – členové Rady CPK 
Termín: ihned - společně s posláním zápisu z ŘV 
Stav: proběhlo, logo má na svých stránkách stále málo knihoven, průběžně opakovat výzvu při každé 
korespondenci s Radou i na jednání Rady 
 
Možnost nákupu knih nedostupných v knihovnách a linkování na externí subjekty: analýza 
Odpovědnost: MZK/Marketingový tým 
Termín:      po jeho ustanovení (do konce roku 2019) 
 
Vzájemné prolinkování Knihovny.cz a databazeknih.cz – projednání 
Odpovědnost: MZK 
Termín: neurčen 
Stav: proběhlo, nyní jedná MZK, API nevyhovuje, nutná modifikace 
 
II. Nové úkoly  
 
Prověření aktuálních cen poštovného pro Získej u České pošty 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: ihned 
 
Příprava návrhu cen pro MVS a zaslání M. Lhotákovi 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 31.10.2019 
 
Zaslání návrhů ŘV k projednání Radě CPK společně s pozvánkou na jednání a programem jednání 
Odpovědnost: M. Lhoták 
Termín: 4.11.2019 
 
Příprava prezentace CPK – stav a výhled  
Odpovědnost: M. Krčál, P. Žabička 
Termín: 18.11.2019 
 
Příprava prezentace CPK – propagační kampaň 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: 18.11.2019 
 
Příprava prezentace Získej – stav a výhled 
Odpovědnost: J. Pokorný 
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Termín: 18.11.2019 
 
Příprava prezentace Získej – cenová politika (podklad pro diskusi) 
Odpovědnost: J. Pokorný  
Termín: 18.11.2019 
 
 
Zapsala: Bohdana Stoklasová, tajemnice ŘV 
Schválil: Martin Lhoták předseda ŘV 

 
 
 
 
 


