
 

 

Zápis z jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz  
 
 

Datum konání 4.8.2020, 10:20-12:10 

Místo konání Online 

Účastníci 
 

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

 
Uvítání, úvod (M. Lhoták) 
M. Lhoták uvítal účastníky jednání a seznámil je s programem jednání. Zdůraznil, že jde o mimořádné 
jednání zaměřené na službu Získej, proto bude věnováno výhradně tomuto tématu a proběhne jen 
krátká kontrola úkolů, kterým v červenci vypršel termín.  
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů  
2. Získej - problémy 
3. Závěry a doporučení 
4. Úkoly 
 

1. Kontrola plnění úkolů (B. Stoklasová) 

Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV 
Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták 
Termín: červenec 2020 
Stav: Splněno, smlouva uzavřena a podepsána na konci června 
 
Návrh podoby API pro napojení ZÍSKEJ a AKS  
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: červenec 2020 
Stav: s ohledem na pozdní přidělení finančních prostředků (dosud nejsou v NTK k dispozici) bude 

k dispozici a zveřejněno 15. srpna 2020 

K API proběhla diskuse: 

● M. Svoboda zdůraznil, že 15.8. bude k dispozici návrh API připraveny na straně Získej k 

připomínkování. Pro zprovoznění vazby mezi Získej a lokálním systémem je nutná implementace 

na straně knihovních systémů, která není odpovědností NTK a není v rámci projektu Získej 

finančně pokryta a bude ji třeba dodavatelům uhradit buď v rámci VISK nebo z rozpočtů 

zapojovaných knihoven. 

● B. Stoklasová upozornila, že po zkušenostech z jiných projektů může implementace na straně 

knihovních systémů trvat i po nalezení finančních prostředků dlouho a je třeba s touto 

skutečností počítat. 

● B. Stoklasová upozornila, že Expertní tým CPK (ET) nedostal zadání pro API před odesláním 

programátorům k dispozici. Aby se zabránilo zbytečnému přeprogramování věcí ze zadání, ke 

kterým bude mít ET výhrady, požádala o zaslání nebo vystavení zadání, aby se k němu mohli 



 

členové ET do dokončení programátorských prací ještě rychle vyjádřit. M. Svoboda a J. Pokorný 

informovali, že programátorské práce již jsou z větší části dokončené a bude vhodnější, když se 

ET vyjádří až k výsledku. ŘV doporučil přesto dát zadání k dispozici členům ET ihned. NTK/Získej 

akceptuje, tj. dodá.  

 

2. Získej – problémy (M. Krčál, J. Pokorný) 

Pozastavení Získej v rámci CPK pro uživatele  

M. Krčál informoval o skutečnosti, že služba Získej byla v červnu spuštěna pro uživatele, ale s 

ohledem na některé nedořešené problémy (malá účast knihoven v Získej, neaktuální provozní řád a 

chybějící filtry) a z nich plynoucí diskomfort pro uživatele byla služba zastavena. Hlavním důvodem 

bylo množství zamítnutých požadavků a složitý a nejasný proces vrácení plateb uživateli - řešení filtry, 

aktualizované podmínky služby pro uživatele a proaktivní přístup SC Získej při vracení plateb (filtry 

připraví Knihovny.cz, podmínky jsou již připraveny a proaktivní přístup byl přislíben). 

K obnovení komfortu pro uživatele povede splnění výše zmíněného. Provozní řád pro koncové 

uživatele byl aktualizován, nyní zbývá, aby MZK aplikovala filtry.  

Bylo diskutováno i propojení Získej s AKS. Je třeba brát v potaz, že toto může trvat dlouho, viz 

komentář B. Stoklasové výše. Zapojení většího počtu knihoven je mnohde podmíněno plným 

zprovozněním vazby lokálního systému na funkční API Získej. 

Filtry 

Komfort však lze zvýšit i aplikací opatření, která může proběhnout rychle: 

● nasazení filtrů 

o pouze knihovny, které mají v obou rolích smlouvu se Získej (API na straně Získej jsou 

funkční) 

o knihovna je aktivní (není v Získej dočasně vypnutá např. kvůli dovolené) 

o jedná se o monografie, které jsou určeny k absenčnímu půjčování a takto označeny v 

datech na Knihovny.cz  

K filtrům proběhla diskuse: 

● Jak poznat a řešit, zda dokument je/není k půjčení 

● Jak zacházet s přílohami a vícesvazkovými díly zpracovanými shora 

ŘV doporučil MZK zformulovat dotazy a zaslat je k vyjádření ET.  

ŘV schválil nasazení filtrů. 

M. Krčál na dotaz M. Svobody na nutnou součinnost NTK v oblasti nasazení filtrů konstatoval, že na 

NTK zde není žádný požadavek a realizace je odpovědností MZK. 

Platby 

K platbám proběhla diskuse: 

● Přesunout/nepřesunout platbu až za prověření realizovatelnosti výpůjčky?  



 

● Zvýšení komfortu pro uživatele: J. Pokorný informoval o skutečnosti, že pokud bude 

požadavek (jako nerealizovatelný) zamítnut, dostane uživatel automaticky e-mail se žádostí o 

poskytnutí čísla účtu. Tato funkce bude k dispozici od 15. 8. 2020. 

ŘV doporučil ponechat prozatím platbu na stávajícím místě. 

Dokumenty a jejich správnost z právního hlediska 

J. Pokorný informoval o skutečnosti, že NTK zasílá oficiální dokumenty k posouzení z hlediska 

správnosti O. Lachnitovi. 

M. Krčál zašle NTK seznam dokumentů, které je třeba z právního hlediska prověřit. 

EDD 

M. Svoboda a J. Pokorný konstatovali, že a) spuštění služby EDD považují - vzhledem ke značné 

podobnosti s MVS - za vhodné uvolnit pro testování až po doladění problematických bodů MVS; 

spolupráce CPK se Získej bude téměř identická, b) s ohledem na pozdní přidělení finančních 

prostředků dojde podobně jako u API pro vazbu na lokální systémy k časovému skluzu 

programátorských prací i u EDD. 

Po dotazu K. Košťálové na termín reálného spuštění EDD proběhla diskuse k tomuto tématu. Zástupci 

NTK předpokládají ukončení programátorských prací na straně NTK do konce roku 2020. Na dotaz, jak 

dlouho budou trvat navazující práce v MZK, odpověděl M. Krčál, že vzhledem k tomu, že tým MZK 

nebyl seznámen se zadáním, je odhad velmi těžký a uvedl červen 2021 jako velmi hrubý termín, který 

bude možné zpřesnit, až dostane MZK k dispozici zadání. ŘV doporučil NTK poskytnout zadání pro 

MZK a ET CPK ve stávající podobě ihned. 

Projektové řízení 

Účastníci jednání vyslovili uspokojení nad tím, že řada problémů se na jednání vyjasnila a vyřešila. M. 

Svoboda a T. Kubíček jako ředitelé institucí odpovědných za realizaci Získej a CPK vyslovili požadavek 

na zajištění projektového řízení nejen u CPK, ale i u Získej, v zájmu lepší koordinace a eliminace 

problémů do budoucna. M. Lhoták upozornil, že finanční prostředky na koordinaci a management 

CPK byly pro letech 2019 a 2020 silně redukovány a s projektovým řízením Získej se v projektu KNAV 

nepočítalo. B. Stoklasová, která byla v diskusi zmíněna jako možný projektový manažer, konstatovala, 

že řadu kroků, které povedou k eliminaci stávajících problémů, je možné udělat ihned. 

● Zavést komunikační rozhraní (GitHub nebo podobný nástroj), kde bude možné sledovat 

jednotlivé úkoly, termíny i komunikovat přímo s řešitelským týmem Získej. GitHub se velmi 

osvědčil v CPK. Umožňuje společné a efektivní řešení a sledování jednotlivých úkolů (issues) a 

vede k transparentnosti projektu i jeho snadnému sledování z pozice manažera. 

● Zasílat rozpracovaná zadání pro programátory k vyjádření ET. Takto to funguje v rámci CPK a 

nedochází k situacím, kdy se členové ET mohou vyjádřit až se zpožděním a je nutné věci 

přeprogramovat. O konečné podobě řešení - pokud jde o Získej - rozhoduje NTK. 

ŘV doporučil realizaci komunikačního rozhraní pro Získej a zasílání zadání pro programátory 

k vyjádření ET. K otázce projektového řízení Získej se ŘV vrátí na svém podzimním jednání. 

Ceny a propagace CPK a Získej 



 

Jan Pokorný upozornil, že současná situace je způsobena tím, že knihovny nerespektují rozhodnutí 

Rady z 18. 11. 2019. NTK to vnímá jako nefér jednání komplikující ověřování funkcionality Získej. Do 

Získej je smluvně zapojeno pouhých 15 knihoven CPK a z nich jenom šest má ve svém ceníku uvedeno 

odsouhlasenou částku 70 Kč, jak v roli žádající, tak dožádané knihovny. Potom lze jen obtížně Získej 

provozovat. 

Jan Pokorný pokračoval připomínkou, že na Radě CPK z 18. 11. 2019 byla odsouhlasena cena za MVS 

70 Kč pro všechny kanály. Ředitelé knihoven se zavázali, že primárně budou používat na MVS Získej. 

Pokud jim nyní chybí propojení s AKS, co brání změně ceny na 70 Kč? To není závislé na Získej. Viz 

Zápis z Rady CPK z 18. 11. 2019, kde bylo jasně domluveno: 1. Princip jednotné ceny při cestě přes 

CPK. 2. Jakékoliv jiné uživatelské rozhraní by mělo nabízet stejné podmínky. 3. Knihovny by měly 

respektovat jednotnou cenu při zadávání přes web. Toto se zatím neděje a NTK považuje za 

nezbytné, aby toto bylo knihovnám připomínáno. 

Jan Pokorný připomněl, že ze strany CPK rovněž nedošlo k aktualizaci dokumentů. Knihovny, které 

nyní jsou v CPK, měly podepsat dodatky ke stávajícím smlouvám a aktualizovat své knihovní řády 

(toto měl na starosti Hanuš Hemola, tento úkol nebyl dosud splněn a nikde se v zápisech jako 

nesplněný neobjevuje; NTK proto žádá o obnovení úkolu). Nově přistupující knihovny by měly být 

informovány o tom, že se zavazují primárně používat Získej a upraví svou cenu za MVS na 70 Kč. 

M. Svoboda zdůraznil stále malý počet knihoven zapojených do CPK a Získej a nutnost kontinuální 

propagace. 

M. Lhoták konstatoval, že členy Rady upozorňuje na nutnost dodržování závazků permanentně a 

vyzval členy ŘV k zamyšlení nad formulací doporučení, které by mohl nejen on, ale i ostatní uvádět 

v závěru svých e-mailů, prezentací atd. 

ŘV doporučil formulaci a maximální možné šíření doporučení souvisejících s CPK a Získej i 

kontinuální apel na stávající i potenciální účastníky projektů. 

 

3. Závěry a doporučení 

1. API: ŘV doporučil NTK dát zadání API pro programátory ihned k dispozici členům ET 

2. Filtry: ŘV schválil MZK nasazení filtrů 

3. Platba: ŘV doporučil NTK ponechat prozatím platbu na stávajícím místě 

4. EDD: ŘV doporučil NTK poskytnout zadání do MZK ve stávající podobě ihned 

5. Projektové řízení Získej: ŘV doporučil okamžitou realizaci komunikačního rozhraní pro Získej a 

zasílání zadání pro programátory k vyjádření ET. K otázce projektového řízení Získej se ŘV vrátí na 

svém podzimním jednání 

6. Rozhodnutí Rady CPK: ŘV doporučuje všem členům Rady, aby uzavřeli smlouvy se Získej a upravili 

své knihovní řády a ceníky v souladu s rozhodnutími Rady z 18. 11. 2019.  

7. Propagace: ŘV doporučil formulaci a maximální možné šíření doporučení souvisejících s CPK a 

Získej i kontinuální apel na stávající i potenciální účastníky projektů 

 

  



 

4. Úkoly 

Dát zadání pro API k dispozici členům ET (ideálně vystavit pro přímou možnost sdíleného 
připomínkování) 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 15. 8. 2020 
 
Dokončit a vystavit API do knihovních systémů (část NTK) a upozornit na jeho existenci dodavatele 
knihovních systémů 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 15.8.2020 
 
Nasazení filtrů a znovuzprovoznění Získej pro uživatele 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: srpen 2020 
 
Vícesvazková díla, přílohy atd. – formulace dotazů pro ET 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: srpen 2020  
 
Zaslání dokumentů k právnímu prověření J. Pokornému  
Termín: ihned 
Stav: Splněno, zasláno 10.8. 
 
EDD – poskytnutí zadání do MZK 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: ihned 
 
EDD – část NTK 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 31.12.2020 
 
EDD – část MZK 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: 30.6.2021 
 
Nasazení komunikačního rozhraní pro Získej (GitHub, Gethido nebo podobný nástroj) 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 31. 8. 2020 
 
Návrh na znovuobnovení úkolu aktualizace stávajících smluvních dokumentů s ohledem na 
rozhodnutí Rady CPK z 18. 11. 2019 
Odpovědnost: ŘV CPK 
Termín: říjen 2020 
 
Formulace pro propagaci CPK a Získej v knihovnách 
Odpovědnost: ŘV 
Termín: členové ŘV 

Zapsala. Bohdana Stoklasová, tajemnice ŘV CPK 

Schválil: Martin Lhoták, předseda ŘV CPK 


