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Zápis z jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz  
 
 

Datum konání 16.6.2020, 9:00-12:30 

Místo konání Online 

Účastníci 
 

Členové ŘV: J. Kaňka, K. Košťálová, T. Kubíček, M. Lhoták, T. Řehák, M. 
Svoboda, E. Staněk 
Tajemnice: B. Stoklasová 
Hosté: T. Jandera, M. Krčál, , O. Lachnit, J. Pokorný, P. Žabička 

 
Uvítání, úvod (M. Lhoták) 
M. Lhoták uvítal účastníky jednání a seznámil je s programem jednání. Program byl přijat bez výhrad.  
 
Program: 

1. Kontrola plnění úkolů (B. Stoklasová) 
2. Získej – stav, perspektivy, problémy (J. Pokorný) 
3. Budoucnost discovery služby v Knihovny.cz a možná vazba na CzechElib (M. Krčál) 
4. Knihovny.cz v době koronaviru – aktivity, míra využití (M. Krčál) 

5. Knihovny.cz – stav, perspektivy, problémy (M. Krčál)  
6. Knihovny.cz a Získej – plné propojení a publicita (J. Pokorný, M. Krčál) 

7. Různé 
8. Závěry a doporučení 
9. Úkoly 
10. Termíny jednání ŘV a Rady CPK v roce 2020 

1. Kontrola plnění úkolů (B. Stoklasová) 

I. Starší úkoly z let 2018,2019 
 
Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV 
Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták 
Původní termín: říjen 2019 
Stav: Nutno dotáhnout 
Nový termín: červenec 2020 
 
Marketingový tým pro vytvoření marketingového plánu 
Odpovědnost: MZK/členové Rady CPK 
Původní termín: prosinec 2019 
Stav: Je připraven návrh členů, nutno projednat a dotáhnout 
Nový termín: říjen 2020 
 
Závazný harmonogram prací na Získej v NTK 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Původní termín: 12. 8. 2019, závisí na spolupráci s vývojem CPK 
Stav při kontrole v říjnu 2019: nedodáno 
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Nový termín: 27.10.2019 
Stav: dodáno 7.11.2020 
 

HARMONOGRAM ZÍSKEJ – nasazování dalších služeb 

EDD 
Domlouvání funkcionality API: září 2020 
Nasazení do testu včetně zpřístupnění API: září 2020 
Nasazení do produkce: konec roku 2020 
Podmínka: podle domluvy CPK ohledně cen za MVS bude buď řešení plateb EDD stejné jako MVS nebo 
jiné → ovlivní to časovou náročnost přípravy řešení 
 
e-Kopie – zpřístupnění článků z elektronických článkových databází CzechELib 
Nasazení do testu: 2021 (letos není součástí projektu)  
Podmínka: ERMS CEL bude naplněno korektními daty o holdinzích 

 
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 
Návrh ŘV: M. Lhoták bude i nadále opakovat výzvu při každé korespondenci s Radou i na jednání 
Rady, ale problematikou se bude nadále zabývat především marketingový tým a úkol bude ze 
seznamu úkolů ŘV vyňat 
 
Možnost nákupu knih nedostupných v knihovnách a linkování na externí subjekty: analýza 
Odpovědnost: MZK/Marketingový tým 
Termín: po jeho ustanovení (do konce roku 2019) 
Stav: v době koronaviru bylo linkování na externí subjekty použito, otázkou je, jak pokračovat dále 
Návrh ŘV: stále trvá potřeba analýzy možných modelů, důležitá je reciprocita. Úkolem by se měl 
zabývat marketingový tým, analýza by byla vhodným tématem pro VŠ práci. 
 
Vzájemné prolinkování Knihovny.cz a databazeknih.cz – projednání 
Odpovědnost: MZK 
Stav: proběhlo, API stále nevyhovuje, nutná modifikace 
Nový termín: začátek roku 2021 
 
II. Nové úkoly  
 
Prověření aktuálních cen poštovného pro Získej u České pošty 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: ihned 
Stav: Probíhají jednání s Českou poštou i se Zásilkovnou 
Návrh T. Řehák: Je třeba hledat cesty k omezení poštovních zásilek (možnost tisku v místní knihovně. 
Zabezpečení je žádoucí koordinovat s DNNT. 
 
Příprava návrhu cen pro MRS a zaslání M. Lhotákovi 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 31.10.2019 
Stav: Zasláno 16.6.2020 
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Reprografické služby: 
černobílá xerokopie 1 strana A4 2,00 
                                    oboustranná A4 3,00 
                                    1 strana A3 4,00 
                                    oboustranná A3 6,00 
barevná xerokopie   1 strana A4 12,00 
                                   oboustranná A4 18,00 
                                   1 strana A3 19,00 
                                    oboustranná A3 22,00 
Pokud jsou vyřízené požadavky zasílány poštou, k cenám za služby se připočítává poštovné dle platného 
tarifu. 
 
Zaslání návrhů ŘV k projednání Radě CPK společně s pozvánkou na jednání a programem jednání 
Odpovědnost: M. Lhoták 
Termín: 4.11.2019 
Stav: Splněno 
 
Příprava prezentace CPK – stav a výhled  
Odpovědnost: M. Krčál, P. Žabička 
Termín: 18.11.2019 
Termín: 4.11.2019 
Stav: Splněno 
 
Příprava prezentace CPK – propagační kampaň 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: 18.11.2019 
Termín: 4.11.2019 
Stav: Splněno 
 
Příprava prezentace Získej – stav a výhled 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 18.11.2019 
Termín: 4.11.2019 
Stav: Splněno 
 
Příprava prezentace Získej – cenová politika (podklad pro diskusi) 
Odpovědnost: J. Pokorný  
Termín: 18.11.2019 
Termín: 4.11.2019 
Stav: Splněno 
 

2. Získej – stav, perspektivy, problémy (J. Pokorný) 

Prezentace: 

Stav – červen 2020 

Služba MVS je dokončena a nasazena pro asistovaný i samoobslužný režim. Uplatněna je centralizovaná 

cenová politika MVS schválená Radou CPK (70 Kč za jednotku připisovaná na účet dožádané knihovny, 

v samoobslužném režimu ji čtenář platí vždy, v asistovaném režimu ji může domovská knihovna odpustit, 
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nicméně sama ji musí dožádané knihovně zaplatit). 

V asistovaném režimu je 70 Kč hrazeno z finančního konta žádající knihovny, v samoobslužném režimu 

platí čtenář platební kartou. 

Byla dokončena plná integrace MVS do knihovny.cz, kdy čtenář neopouští prostředí knihovny.cz. Z oblasti 

MVS zbývá dořešit vícesvazková díla. 

Vývoj v roce 2020 

V roce 2020 bude nasazena služba EDD. Nejprve v pilotním provozu pro reálné otestování a po 

zapracování připomínek v ostrém provozu. Původně plánované termíny byly kvůli integraci a MVS Covid 

posunuty o 3 měsíce. 

Dále bude navržena podoba API pro propojení ZÍSKEJ s AKS. Protože nemohla na jaře proběhnout schůzka 

s vývojáři, bude jim zaslán návrh API, aby ho mohli připomínkovat z pohledu jednotlivých AKS.  

Ohledně e-kopií z CEL není možná posun, protože ERMS neobsahuje titulové seznamy. 

J. Pokorný upozornil na skutečnost, že do Získej zatím vstoupila jen část knihoven zapojených do CPK, což 

službu komplikuje. Některé knihovny čekají na API do vlastních systémů, jehož vývoj může trvat dlouho. 

Členové ŘV požádali o seznam knihoven zapojených do CPK, které jsou/nejsou zapojeny do Získej. 

Diskuse: 

Proběhla delší diskuse ke dvěma okruhům: 

1. Umožnit či neumožnit přes Získej objednat dokument, který má knihovna ve fondu? 

Závěr: Byl potvrzen již jednou přijatý závěr umožnit přes Získej objednat i dokument, který má 

knihovna ve fondu (s ohledem na možnost zkrácení dlouhé dodací lhůty) s tím, že uživatel by měl 

dostat upozornění, že jeho knihovna má dokument ve fondu. 

2. Možnost odpuštění poplatku za službu Získej v případě, že si uživatel dokument sám vyzvedne + 

ušetření za poštovné (knihovníci převážejí dokumentů mezi knihovnami). 

Závěr: V asistovaném režimu může domovská knihovna uživateli v případě závažných důvodů platbu 

odpustit, nicméně sama ji musí dožádané knihovně zaplatit. Převoz dokumentů mezi knihovnami 

knihovníky se při započtení všech reálných nákladů nevyplatí. Je třeba usilovat o maximální využití 

nastaveného systému (hlavního proudu) a minimalizovat výjimky a pracovní postupy, které jsou cenově 

výhodné jen zdánlivě (při chybném propočtu všech reálných nákladů). 

3. Budoucnost discovery služby v Knihovny.cz a možná vazba na CzechElib (M. Krčál) 

M. Krčál upozornil na skutečnost, že 31.12.2022 končí pro CPK smlouva s EBSCO a že je třeba 
v dostatečném předstihu začít řešit otázku, jak postupovat dále. Jako možná varianta se nabízí využití 
discovery systému přes CzechElib. M. Svoboda konstatoval, že by byla nutná národní licence a 
rozšíření smlouvy. Národní licence by znamenala zásadní navýšení nákladů, s nimiž v rozpočtu 
CzechElib není počítáno a bylo by nutné vytvořit konsorcium, v jehož rámci by se knihovny na náklady 
složily. Od roku 2023 bude na CzechElib navazovat nový projekt, změny nejsou nereálné, ale je nutno 
se jim věnovat v dostatečném předstihu. 
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4. Knihovny.cz v době koronaviru – aktivity, míra využití (M. Krčál) 
5. Knihovny.cz – stav, perspektivy, problémy (M. Krčál)  
6. Knihovny.cz a Získej – plné propojení a publicita (J. Pokorný, M. Krčál) 
Okruhy 4.-6. byly obsaženy v Prezentaci  
 

Prezentace se zaměřila na tato témata: 

• Hlavní priority (To do list) 

• Aktuální stav 

• Implementace Získej 

• Přechod na VuFind 6 

• Komunikace s knihovnami 

• Marketing a marketingový tým 

• Digitální kurátorství (včetně Knihovny v době koronaviru) 

• Úkoly k řešení 

Členové ŘV vyjádřili uspokojení nad postupem prací (včetně plné integrace Získej) a ocenili iniciativu 

MZK a zvýšené využití portálu v době koronaviru. 

 

7. Různé 

V souvislosti s koronavirem a jeho následky upozornil T. Kubíček na očekávané krácení rozpočtu 

organizací zřizovaných MK ČR v roce 2021 o 10-15%. Tato redukce by se citelně dotkla i CPK. Požádal 

ŘV a Radu CPK o podporu a apel na MK ČR, aby s ohledem na celonárodní význam projektu nebyla 

finanční dotace přidělovaná do rozpočtu MZK na řešení projektu MZK krácena. K tomuto tématu 

proběhla kratší diskuse o optimálním modelu apelu na MK ČR. ŘV CPK se obrátí dopisem na ÚKR, 

která zašle dopis ministrovi kultury. 

 

8. Závěry a doporučení 

1. Financování projektu v MZK v roce 2021 

ŘV CPK s ohledem na celonárodní význam projektu jednomyslně podporuje financování tohoto 

projektu v plném rozsahu i tehdy, budou-li rozpočty organizací zřizovaných MK ČR v roce 2021 a 

v následujících letech kráceny. ŘV CPK se písemně obrátí se žádostí o podporu (dopis ministrovi 

kultury) na ÚKR. 

2. Umožnit či neumožnit přes Získej objednat dokument, který má knihovna ve fondu? 

Závěr: Byl potvrzen již jednou přijatý závěr umožnit přes Získej objednat i dokument, který má 

knihovna ve fondu (s ohledem na možnost zkrácení dlouhé dodací lhůty) s tím, že uživatel by měl 

dostat upozornění, že jeho knihovna má dokument ve fondu. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1D0JSqTQcSsQLeYaY4D4ZwET9B_y_WkJoipthtq1nXYU/edit#slide=id.g88e7b63619_0_18
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2. Možnost odpuštění poplatku za službu Získej v případě, že si uživatel dokument sám vyzvedne + 

ušetření za poštovné (knihovníci převážejí dokumentů mezi knihovnami). 

Závěr: V asistovaném režimu může domovská knihovna uživateli v případě závažných důvodů platbu 

odpustit, nicméně sama ji musí dožádané knihovně zaplatit. Převoz dokumentů mezi knihovnami 

knihovníky se při započtení všech reálných nákladů nevyplatí. Je třeba usilovat o maximální využití 

nastaveného systému (hlavního proudu) a minimalizovat výjimky a pracovní postupy, které jsou 

cenově výhodné jen zdánlivě (při chybném propočtu všech reálných nákladů). 

 

9. Úkoly 

1. Starší úkoly 
 
Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV 
Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták 
Stav: Nutno dotáhnout 
Nový termín: červenec 2020 
 
Marketingový tým pro vytvoření marketingového plánu 
Odpovědnost: MZK/členové Rady CPK 
Stav: Je připraven návrh členů, nutno projednat a dotáhnout 
Nový termín: říjen 2020 
 
Vzájemné prolinkování Knihovny.cz a databazeknih.cz – projednání 
Odpovědnost: MZK 
Stav: API stále nevyhovuje, nutná modifikace 
Nový termín: začátek roku 2021 
 

2. Nové úkoly 
 
Podpora financování CPK v MZK v plném rozsahu 
Odpovědnost: T. Kubíček (koncept), M. Lhoták (za ŘV CPK), V. Richter (za ÚKR) 
Termín: ihned 
 
Zaslání seznamu knihoven zapojených do CPK, které jsou/nejsou zapojeny do Získej 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: ihned 
 
Návrh podoby API pro napojení ZÍSKEJ a AKS  
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: červenec 2020 
 
Discovery CPK a jeho možná vazba na CzechElib  
Odpovědnost: M. Svoboda, M. Krčál 
Termín: průběžně – nenechat usnout 
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10. Termíny jednání ŘV a Rady CPK v roce 2020 

ŘV CPK: 13.10.2020 od 13:00 (KNAV nebo online) 

Rada CPK: 24.11.2020 od 10:00 (NTK) 

 

Zapsala. Bohdana Stoklasová, tajemnice ŘV CPK 

Schválil: Martin Lhoták, předseda ŘV CPK 

 

 


