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Zpráva o činnosti za rok 2015 
 Výkonný výbor AKVŠ se intenzivně zabýval problematikou financování a způsobem 

zajištění EIZ pro VaVaI. Probíhala pracovní jednání se zástupci NTK, NK ČR a KNAV o 
optimálním nastavení režimu financování EIZ a organizaci vyjednávání licencí po roce 
2017. Pracovní skupina složená ze zástupců NTK, AV ČR, AKVŠ a NK ČR upozornila 
MŠMT na časový skluz pro splnění priority č. 7 “Zabezpečení efektivní dostupnosti EIZ 
pro podporu VaVaI” v Koncepci rozvoje knihoven na období 2016-2020 a vypracovala 
podklady pro další jednání. 

 Od roku 2014 není v programu statistického zjišťování MŠMT statistický výkaz V 21-
01 (Roční výkaz o VŠ knihovně). AKVŠ převzala agendu statistického zjišťování přes 
stejný výkaz. Data se nebudou předávat do NIPOS. 

 Další problematikou, kterou se VV zabýval jsou veřejné zakázky v oblasti knihovního 
fondu. Byl vypracován návrh věcného i legislativního řešení současného 
nevyhovujícího stavu. Změna zákona o zadávání veřejných zakázek by se měla týkat 
ust. § 18 odst. 4 (nové písm. i) v případě podlimitních zakázek (tato změna by byla 
odbobná jako přijatá úprava na Slovensku) nebo § 18 odst. 1 (nové písm. i) u úplného 
vynětí z režimu ZVZ. Projednání v PS je prozatím odloženo. 

 Zástupci VV se účastnili jednání o novele Autorského zákona. Byly sepsány 
připomínky k problematice stanovení výše licenční odměny, kterou by měl kolektivní 
správce požadovat od knihoven za udělení licence v rámci rozšířené kolektivní správy, 
k poplatkům za tiskovou rozmnoženinu a k poplatkům za výpůjčku. Novela vejde v 
pčinnost 1.4.2016 a přinese mnoho zásadních změn. VV plánuje v roce 2016 odborný 
seminář. 

 Proběhlo výběrové řízení na podporu realizace zahraničních cest knihovníků v roce 
2015. 

 V plném proudu jsou přípravy mezinárodní konference ECIL 2016 na téma 
Information Literacy in the Inclusive Society. Konference bude hrazena z účastnických 
poplatků a sponzorských darů. 10-13.10.2016 v Orea Hotel Pyramida v Praze. 

 AKVŠ je od roku 2015 členem v organizaci SPARC Europe a pokračuje členství v LIBER. 
 Odborné akce v roce 2015: 

o 14.4.        Workshop DSpace 5 (Ostrava, VŠB-TUO) 
o duben        Dny otevřené vědy 
o 12-13.5.    Otevřené repozitáře 2015 (Brno, VUT) 
o 20.5.        Uživatelské statistiky EIZ (Praha, NTK) 
o 17.5.        Marketing ve vysokoškolských knihovnách (Brno, VUT) 
o září        IVIG 2015 
o 13.-14.10.    Bibliotheca academica 2015 (Ostrava, VŠB-TUO) 

 Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG) 
o Celorepublikový průzkum informační gramotnosti vysokoškolského studenta. 



o 17.2.        Redesign webových stránek knihovny aneb co vše nám prozradí 
uživatelé (Praha, ČVUT) 

 Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu 
o Stěžejní iniciativu v roce 2015 v oblasti otevřeného přístupu představuje vstup 

AKVŠ ČR do organizace SPARC Europe a zapojení do akce Showcasing 
Champions of Open Access, v níž chce organizace SPARC Europe zvýšit 
povědomí o otevřeném přístupu a pomocí příkoladu vědeckých autorit, 
podporujících otevřený přístup, přilákat k tomuto modelu další nadšence. Za 
ČR se podařilo získat tři akademické pracovníky. 

 Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu nových informačních profesionálů 
o Iniciativa uspořádala výše zmíněný workshop o marketingu v knihovnách a její 

aktivity byly prezentovány na konferencích KOKON 2015 a INFOS 2015. 
 

Zpráva o hospodaření za rok 2015 
Hospodaření probíhá každý rok podobně. V roce 2015 získala AKVŠ sponzorský dar ve výši 36 
000,- Kč od firmy EBSCO. Konečný stav na konci roku je 186 053,36 Kč. 
 

Plán činnosti pro rok 2016 
 Příprava výroční konference (leden, únor). 
 Fond podpory zahraničních cest - výběrové řízení (březen) 
 Příprava a realizace Bibliotheca Academica 2016 (průběžně) 
 Zákon o veřejných zakázkách - knihovní fond v tištěné i elektronické verzi (průběžně) 
 Mezinárodní spolupráce - LIBER, SPARC Europe 

o Plánované zahraniční cesty: Open Repositorie 2016, Dublin, 13.-16.6.2016 
o 45.th LIBER Annual General Conference, Helsinki, 29.6.-1.7.2016 
o ICOLC, Amsterdam 

 Spolupráce s Radou vysokých škol (průběžně) 
 Splupráce s Ústřední knihovnickou radou (průběžně) 
 Rozpracování Strategického plánu 2016-2018 (březen) 
 Činnost v rámci klíčových aktivit Strategického plánu (průběžně) 
 Zhodnocení činnosti roku 2016, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a plány na 

2017 (prosince, leden 2017) 
 Strategický plán pro období 2016-2018, klíčové aktivity: 

o Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků 
 Organizace semináře Otevřené repozitáře 2016, případně jeden 

workshop 
 Příprava účasti knihoven v propagační akci Týden otevřeného přístupu 

2016 (24.-30.10.), včetně přípravy propagačních aj. materiálů 
 Spolupráce se SPARC Europe 
 Sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA 
 Sledování činnosti pracovní skupiny OA při TC AV ČR, případná nabídka 

spolupráce s AKVŠ 
o Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 

 Aktivně se podílet na přípravě projektového záměru v rámci OPVVV na 
úrovni individuálního projektu systémového, který bude řešit licenční 
centrum a EIZ ve VaVaI včetně institucionálního zajištění EIZ. 



 Spolupráce s pracovní skupinou pro zabezpečení efektivní dostupnosti 
EIZ v rámci koncepce. 

 Ve spolupráci s výše uvednou aktivitou sledovat vliv OA na 
zpřístupňování EIZ. 

 Zabývat se monitoringem a hodnocením vědeckého výkonu univerzit 
pomocí InCites. 

 Seminář o uživatelských statistikách EIZ. 
 Otevření e-fóra pro sdílení informací a zkušeností, nejlépe jako součást 

nového webu AKVŠ. 
o Podpora informačního vzdělávání 

 Intenzivní spolupráce s organizačním výborem ECIL  
 Transformace webu komise IVIG do šablony v rámci nového webu 

AKVŠ 
 Příprava dokumentu shrnujícího výsledky celorepublikového 

průzkumu informační gramotnosti VŠ studentů a jeho publikace. 
 Další kolo průzkumu informačně vzdělávacích akcí VŠ knihoven. 
 Založení a udržování nových informačních a propagačních kanálů na 

bázi sociálních sítí. 
 Zapojení se do mezinárodního průzkumu preferencí studentů ohledně 

využívání papírových vs. elektronických verzí dokumentů. 
 Organizace pracovních seminářů: “Zjišťování přínosů informačního 

vzdělávání pro studenty”, “Sociologická analýza dat z 
celorepublikového průzkumu stavu IG VŠ studentů”, “Práce s 
WordPressem”. 

 Organizace semináře IVIG 2016 
 

Členské příspěvky 
Vedení VV předneslo návrh na změnu kategorií, podle kterých jsou stanoveny členské 
příspěvky jednotlivým institucím. Pro léta 2013-2015 byly stanoveny tři kategorie:  
S = FTE do 3000  
M = FTE do 15000  
L = FTE nad 15000.  
Návrh je stanovit výši poplatku jen na nadcházející rok (ne na celé funkční období VV), a to se 
změnou na 5 kategorií:  
XS = FTE do 1000 
S = FTE do 3000 
M = FTE do 15000 
L = FTE do 30000 
XL = FTE nad 30000. 
Pan doktor Bartošek z MU konstatuje, že rektoři tuto informaci nedostali předem a tudíž o ní 
přítomní delegáti nemohou hlasovat.  
Pro TUL by se příspěvek po odhlasování stejně nezměnil. 
Přítomní se shodli na původních třech kategoriích pro rok 2016.  
 

Návrh rozpočtu na rok 2016 
Návrh rozpočtu je stejný, jako býval i v předešlých letech. 
 



Návrh změny stanov 
Stanovy byly již probírány na setkání ředitelů VŠ knihoven v loňském roce. Dojde ke třem 
změnám: 

1. Členství v Asociaci - “Je-li členství schváleno do 30. června daného roku, uhradí se 
plná výše ročního členského poplatku, po tomto datu nový člen uhradí minimálně 
poloviční výši členského polatku.” 

2. Orgány Asociace - změna řeší zjednodušení - při volbě do VV se automaticky 
kandidáti, kteří nebyli zvoleni stávají náhradníky. Dříve museli mít alespoň 5 hlasů. 

3. Závěrečná ustanovení - stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení výroční 
konferencí. Dříve až dnem registrace příslušným správním orgánem. 

 

Volby do výkonného výboru na léta 2016 - 2018 
Kandidáti, kteří přijali nominace: 
PhDr. Hana Landová, Ph.D. (ČZU v Praze) - 14 nominací 
PhDr. Marta Machytková (ČVUT) - 12 nominací 
Ing. Blanka Jankovská (UP) - 11 nominací 
Ing. Jiří Jirát, Ph.D. (VŠCHT) - 10 nominací 
Ing. Jan Mach, Ph. D. (VŠE) - 8 nominací 
Mgr. Pavla Rygelová (VŠB-TUO) - 7 nominací 
Ing. Barbora Katolická (ZČU v Plzni) - 4 nominace 
Mgr. Jan Kříž (MU) - 4 nominace 
PhDr. Klára Rösslerová (UK) - 4 nominace 
Mgr. Jana Horká (AMU) - 4 nominace 
Zvýraznění byli zvoleni. Mgr. Horká se stává náhradníkem. 
 

Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2016 
8.3. bude pracovní seminář pro zájemce o projekt. 
 

Informace k organizaci mezinárodní konference ECIL 2016 
Podrobné informace byly rozeslány rektorům - včetně možnosti sponzorování akce. 
 

Informace k projektu IPS CzechElib 
V srpnu by měl být spuštěn projekt - alokováno bude 1,3 mld. - dotace bude možná 90 %. 
Jedná se ještě o příspěvku ze státního rozpočtu. 
 


