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Jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz  
 

Datum konání 13. 10. 2020, 13:00-15:00 

Místo konání Online 

Účastníci 
 

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

 
I. Uvítání, úvod (M. Lhoták)  
M. Lhoták uvítal účastníky jednání a seznámil je s programem. 
 
II: Kontrola plnění úkolů z předcházejících jednání ŘV (B. Stoklasová) 

Dát zadání pro API k dispozici členům ET (ideálně vystavit pro přímou možnost sdíleného 
připomínkování) 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 15. 8. 2020 
Stav: Splněno 
 
Dokončit a vystavit API do knihovních systémů (část NTK) a upozornit na jeho existenci dodavatele 
knihovních systémů 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 15.8.2020 
Stav: Splněno 
 
Nasazení filtrů a znovuzprovoznění Získej pro uživatele 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: srpen 2020 
Stav: Splněno 
 
Vícesvazková díla, přílohy atd. – formulace dotazů pro ET 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: srpen 2020  
Stav: Splněno, ET požaduje právní analýzu NTK k režimu půjčování vícesvazkových děl a seriálů přes 
MVS 
Stav: Splněno, dodáno 
 
Zaslání dokumentů k právnímu prověření J. Pokornému  
Termín: ihned 
Stav: Splněno, zasláno 10.8., O. Lachnit zatím neposoudil 
 
EDD – poskytnutí zadání do MZK 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: ihned 
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Stav: Splněno 
 
EDD – část NTK 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 31.12.2020 
Stav: termín zatím nevypršel 
 
EDD – část MZK 
Odpovědnost: M. Krčál 
Termín: 30.6.2021 
Stav: termín zatím nevypršel 
 
Nasazení komunikačního rozhraní pro Získej (GitHub, Gethido nebo podobný nástroj) 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: 31. 8. 2020 
Stav: Splněno, využívá se Gethido 
 
Formulace pro propagaci CPK a Získej v knihovnách 
Odpovědnost: ŘV 
Termín: 15.12.2020 
Stav: T. Řehák přislíbil zapojení marketingového týmu MKP a M. Krčál spolupráci týmu MZK 
 
V souvislosti s propagací CPK proběhla diskuse k malému využití služby Získej v knihovnách 
zapojených do CPK a účastníci jednání vznesli požadavek, aby NTK připravila materiál informující o 
knihovnách zapojených do CPK, které aktivně používají/nepoužívají Získej.  
Poznámka: V době přípravy zápisu již NTK dodala podklad M. Lhotákovi, proto nebyl založen nový 
úkol. Výsledek je zapracován zde  
M. Lhoták následně rozešle dopis (na „hlavičkovém papíře CPK“ dodaném MZK) připomínající 
ředitelům členských knihoven jejich závazek aktivně využívat Získej. 
 
Úkol: Dodání hlavičkového papíru CPK M. Lhotákovi 
Odpovídá: M. Krčál 
Termín: ihned 
 
Úkol: Rozeslání dopisu ředitelům knihoven zapojených do CPK s apelem na využití Získej 
Odpovídá: M. Lhoták 
Termín: 10.11.2020 
 
J. Kaňka nabídl realizaci průzkumu, jaké podmínky pro MVS mají na svých stránkách uvedeny 
knihovny zapojené do CPK 
 
Úkol: Realizace průzkumu podmínek pro MVS uvedených na stránkách knihoven zapojených do 
CPK 
Odpovídá: J. Kaňka 
Termín: ihned 
Stav: hotovo Výsledek zde 
 
III. CPK (stav, problémy, výhled - M. Krčál) 

Prezentace  byla věnována následujícím okruhům, k některým proběhla diskuse: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j7U7ITAuGonWrDCQz2d_9SPxZJHXAOjAlvEG3Z7sVzU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j7U7ITAuGonWrDCQz2d_9SPxZJHXAOjAlvEG3Z7sVzU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1WXnDWUOJzRDXHyCN9a2TEC3lbuMarDokotB1S04yoTg/edit
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● Nasazení nového Vufindu 
● Zapojování knihoven a zdrojů 
● Mikrostránky 
● Propagace 
● Implementace Získej 

 
Členové ŘV vyjádřili poděkování a uznání řešitelskému týmu MZK za způsob realizace portálu CPK i 
informování ŘV o výsledcích řešení. 
 
Delší diskuse proběhla k tomu, ve které fázi procesu objednání má být realizována platba. Nyní 
probíhá hned po objednání a pokud je objednávka zrušena, vracení je zdlouhavé a problematické. 
M. Krčál informoval o společném jednání řešitelských týmů CPK a Získej (8.10.2020, více informací 
v bloku VI Různé) a jejich požadavku na projednání možnosti posunutí platby až za ověření 
objednávky (stejně jako u EDD). 
J. Kaňka navrhnul obdobný postup, na jaký jsou uživatelé zvyklí při nakupování v e-shopech  – zadání 
platebních údajů při objednání, ale uvolnění platy až po ověření realizovatelnosti dodávky. 
T. Řehák upozornil na významné snížení uživatelského komfortu v případě posunutí platby až za 
ověření. 
 
Závěr: 
Je třeba usilovat o řešení komfortní pro uživatele. Pokud je možné ho při bankovních transakcích 
dosáhnout v jiných oblastech, musí to být možné i zde. ŘV doporučuje ponechat platbu na 
stávajícím místě, ale pozdržet její realizaci až po ověření. Posunutí platby do pozdější fáze považuje 
ŘV za nežádoucí nouzové řešení, které by mělo být realizováno až po prokazatelném vyčerpání 
dalších možností. 
 
Proběhla diskuse o možnosti odfiltrování dokumentů, které nelze půjčit. Z diskuse vedené na 
podkladě konkrétních příkladů vyplynulo, že stanovení jednoznačných kritérií není jednoduché. ŘV 
doporučil, aby se problematikou zabýval Expertní tým CPK a připravil návod, jak nabídnout v rámci 
Získej jen dokumenty, které se půjčují.  
 
Úkol: Návrh stanovení příznaků pro dokumenty, které lze půjčit přes Získej, v jednotlivých 
knihovnách 
Odpovídá: B. Stoklasová 
Termín: 30.11.2020 
 
IV. Získej (stav, problémy, výhled - J. Pokorný) 

Vzhledem k nepřítomnosti zástupců NTK byl tento bod programu odročen na separátní jednání 

v termínu 22.10.2020 – viz dále v zápisu. 

V. Program pro zasedání Rady CPK 
 
Členové ŘV prodiskutovali a schválili následující program: 
 
1. Uvítání, představení a schválení programu, vzájemné představení členů Rady s ohledem na nové členy 

(M. Lhoták) 
2. CPK – stav a výhled (M. Krčál) 
3. CPK – propagační kampaň (M. Krčál) 
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4. Získej – stav a výhled (J. Pokorný) 
5. Získej – zapojení knihoven, cenová politika – diskuse 
6. Expertní tým CPK – zpráva o činnosti (B. Stoklasová) 
7. Plnění smluvních podmínek na straně zapojených knihoven (M. Krčál, J. Pokorný) 
8. Různé 
9. Závěry a úkoly 

 
Úkol: příprava prezentací pro Radu CPK 
Odpovídá: M. Krčál, J. Pokorný, B. Stoklasová 
Termín: 23.11.2020 
 
VI. Různé 

Informace o koordinačním jednání řešitelů projektů CPK a Získej (B. Stoklasová) 

Zápis 

B. Stoklasová stručně informovala o tématech projednávaných na koordinačním jednání, které 

proběhlo 8.10.2020 a bylo věnováno těmto okruhům: 

Blok I: Termíny a přidělení finančních prostředků do NTK 
Blok II: EDD 
Blok III: Řešení provozních problémů Získej v návaznosti na CPK 
Blok IV: Získej API pro použití s AKS 
Blok V: Různé - CPK a mobilní aplikace 

 

 

Datum konání 22. 10. 2020, 13:00-14:30 

Místo konání Online 

Účastníci 
 

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

 
I. Uvítání, úvod (M. Lhoták)  
M. Lhoták uvítal účastníky jednání a seznámil je s programem, který bude věnován službě Získej. 
 
II: Kontrola plnění úkolů z předcházejících jednání ŘV (B. Stoklasová) 

Úkol: Dát nové zadání pro API přednostně k dispozici zástupcům Koha a ARL, pak tvůrcům dalších 
KS 
Odpovědnost: J. Pokorný 
Termín: ihned 
Stav (v době přípravy zápisu):  
Zaslání Koha a ARL: Splněno 
Nový termín pro zaslání zástupcům KS:26.10.2020 
K bodu proběhla diskuse o způsobu financování (VISK) a způsobu zainteresování zástupců KS na 
realizaci. Bude nutná kombinace – zástupci knihoven, Expertní tým CPK – oficiální jednání se zástupci 
systémů. Zástupci Koha a ARL se zapojili do připomínkování dokumentu a o problematiku se již 
zajímají. Ing. Štefana (KP-sys) osloví J. Kaňka, Ing. Šilhu osloví M. Lhoták, zástupce DAWINCI osloví 

https://docs.google.com/document/d/1HOu7SNYsA247wqsJQn94ypdqLxIt6PLNZipLGkL6LPM/edit?usp=sharing
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přes ET L. Maixnerová, v rámci MKP zajistí T. Řehák, B. Stoklasová zajistí součinnost členů Expertního 
týmu. 
 
Nové úkoly: 
 
Implementace API Získej pro KP-sys – oslovení Ing. Štefana 
Odpovídá: J. Kaňka 
Termín: ihned po 26.10.2020 (rozeslání zadání z NTK) 
 
Implementace API Získej pro Tritius – oslovení Ing. Šilhy 
Odpovídá: SVKUL, spolupráce J. Kaňka 
Termín: ihned po 26.10.2020 (rozeslání zadání z NTK) 
 
Implementace API Získej pro systém MKP – projednání s řešitelským týmem 
Odpovídá: T. Řehák 
Termín: ihned po 26.10.2020 (rozeslání zadání NTK) 
 
Implementace API Získej pro systém DAWINCI – projednání s řešitelským týmem 
Odpovídá: L. Maixnerová (ET CPK) 
Termín: ihned po 26.10.2020 (rozeslání zadání NTK) 
 
Implementace API Získej pro systémy provozované v knihovnách členů ET – požadavky na 
dodavatele od členů ET 
Odpovídá: B. Stoklasová 
Termín: ihned po 26.10.2020 (rozeslání zadání NTK) 
 
Úkol: Právní posouzení dokumentů získej – O. Lachnit 
Termín: ihned 
Stav (v době přípravy zápisu):  
Splněno, O. Lachnit posoudil, vše je v pořádku 
 
Úkol: Realizace průzkumu podmínek pro MVS uvedených na stránkách knihoven zapojených do 
CPK 
Odpovídá: J. Kaňka 
Termín: ihned 
Stav: splněno, rozšířeno o aktivní zapojení členských knihoven CPK do Získej  
Výsledek zde 
Členové ŘV konstatovali, že počet knihoven CPK nezapojených do Získej je vysoký a rozdíly v cenové 
politice jsou značné a že tématu bude věnován samostatný bod programu po vyslechnutí zprávy NTK 
o stavu řešení služby Získej 
 

II. Získej (stav, problémy, výhled – J. Pokorný) 

Prezentace byla věnována následujícím okruhům, k některým proběhla diskuse: 

● Financování 
● MVS 
● Platby 
● API pro AKS 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j7U7ITAuGonWrDCQz2d_9SPxZJHXAOjAlvEG3Z7sVzU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXKdn76eZ0FdMbnq7Pok3O26GfRHXEU6/view?usp=sharing
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Proběhla diskuse o možnostech i mezích různých režimů poskytování MVS. Zástupci NTK připravili  
statistiku využití samoobslužné a asistované MVS přes Získej z níž vyplývá, že samoobslužný režim 
tvoří pouhých 12%. 

 

III. Plnění smluvních závazků na straně knihoven zapojených do CPK 

Zástupcům knihoven, kteří podepsali smlouvu o přistoupení k CPK, je třeba důrazně připomenout 
plnění povinností, k nimž se zavázali, protože výsledky průzkumu jejich plnění jsou tristní. Před 
zasedáním Rady CPK pošle M. Lhoták dopis ředitelům/vedoucím všech zapojených knihoven (běžící 
úkol výše) a na jednání Rady bude tomuto tématu věnován samostatný bod. B. Stoklasová projde 
zápisy ze všech zasedání Rady a provede sumarizaci všech schválených závazků členských knihoven 
CPK.  

Proběhla diskuse k tomu, zda přidávat nové závazky do smlouvy, nebo zda je v aktuální podobě 
zveřejnit na stránkách CPK a odkazovat na ně ve smlouvě. Jako praktičtější byla zvolena druhá 
varianta. 

Úkol: Sumarizace všech schválených závazků členských knihoven CPK uvedených v zápisech z jednání 
Rady 
Odpovídá: B. Stoklasová 
Termín: ihned 
Stav: v době přípravy zápisu splněno 
Výsledek zde 
Na základě sumarizace B. Stoklasové připravil M. Svoboda dokument Závazný ceník MVS (Závazný ceník 
služby MVS) a navrhuje zveřejnit ho na webu knihovny.cz a všechny Spolupracující knihovny naň 
upozornit. 
 
Úkol: Sumarizace všech závazků členských knihoven na stránkách CPK pro odkazování ve smlouvách  
Odpovídá: M. Krčál 
Termín: 30.11.2020 

 

IV. Možnost poskytování EDD pro články z časopisů a kapitoly z knih vydaných v zahraničí, které 
jsou ve fondech českých knihoven      

Proběhla diskuse k tomuto tématu. Stanovisko Z. Matušíka:  
ROZŠÍŘENÁ kolektivní správa se může vztahovat jen na vlastní jurisdikci (stát). To jen nověji EU ve 
směrnicích zakotvuje u konkrétních užití (on-line) právní domněnku, že k nim dochází v rámci daného státu. 
Čili, elektronické dodávání dokumentů ze zahraničních zdrojů je možné jen na základě smluvní licence, ať 
přímo s nositeli práv (zejména vydavateli, nakladateli, ale i autory), či s vykonavateli práv (agenturami-
kolektivními správci, jež mají ve vztahu k danému předmětu smlouvu o zastoupení).    
neposkytuje zcela jasný závěr, proto je třeba znovu vznést požadavek na upřesnění na Z. Matušíka a 
paralelně požádat o právní stanovisko O. Lachnita. 
 

Úkol: Upřesňující stanovisko k možnosti poskytování EDD pro články z časopisů a kapitoly z knih 
vydaných v zahraničí, které jsou ve fondech českých knihoven od Z. Matušíka 
Odpovídá: B. Stoklasová 
Termín: ihned 
Stav: splněno 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tA4Xobj0Cqj_Z8XV6ekVzb0b7sk9Sgnd9TTJ1Rw8clM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VeVhnp2fDw9TaSzNznu6ka7QxT5HB3F/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14amONcJ0vgmeMspcBPFwGuRyL-1O2hpKIrYmMoyPEvg/edit
https://docs.google.com/document/d/14amONcJ0vgmeMspcBPFwGuRyL-1O2hpKIrYmMoyPEvg/edit
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Úkol: Upřesňující stanovisko k možnosti poskytování EDD pro články z časopisů a kapitoly z knih 
vydaných v zahraničí, které jsou ve fondech českých knihoven od O. Lachnita 
Odpovídá: B. Stoklasová 
Termín: ihned 
Stav: splněno 
 
                                      

 

Zapsala 26.10.2020 Bohdana Stoklasová, tajemnice ŘV CPK 

Verze:1.0 se zapracovanými připomínbkami účastníků jednání 

 

 


