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Zápis ze zasedání Knihovní komise ze dne 11. dubna 2018 
 

Přítomni: prof. Kysela, prof. Skřejpek, JUDr. Bohuslav, JUDr. Kindlová, Mgr. Kovářová, 

Bc. Kulová, kol. Pospíšilová 

Omluveni: JUDr. Kosek, Ing. Schmidtová, kol. Škapová 
 

Program: 
 

1. Knihovní fond 

2. Obecné informace a projekty, které se týkají knihovny 

3. Rozpočet 

4. Různé 
 

Předseda knihovní komise prof. Kysela přivítal přítomné členy komise a zahájil jednání. 
 

Ad 1) Knihovní fond 
 

Knihovna delší dobu řeší problém s nedostatkem místa ve skladových prostorech. Proto bylo 

Mgr. Kovářovou navrhnuto několik řešení. Prvním návrhem je zkrácení doby uchování novin 

ze tří let na jeden rok. S tím souvisí i odepsaní starších novin, které se sepíšou a nabídnou 

ostatním knihovnám k doplnění jejich fondu. Dále bylo navrhnuto zkrácení doby archivace 

časopisů, které knihovna uchovává pět let, a to na tři roky. Jedná se především o časopisy, 

které dostáváme darem.  
 

Bc. Kulová navrhla knihovní komisi ke zrušení několik mimooborových časopisů, s tím, že 

by bylo možné objednat nové časopisy více s právnickou profilací. Na tento návrh zareagoval 

prof. Kysela požadavkem oslovit katedry, aby se vyjádřily, které časopisy by se mohly zrušit. 
 

Mgr. Kovářová projedná s edičním oddělením osud starých výtisků časopisu AUC. 
 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny návrhy a souhlasila se zkrácením 

archivace jak novin, tak časopisů. 
 

Ad 2) Obecné informace a projekty, které se týkají knihovny 
 

Mgr. Kovářová seznámila komisi, že je problém s vymáháním pokut, hlavně od studentů, 

kteří zanechají studia – většinou nevrátí ani knihy. Následně je pak složité je dohledávat v 

systému, kde můžou mít špatnou adresu a jsou takto obtížně neobeslatelní. Proto se s tím to 

problémem obrátila na knihovní komisi, jaké kroky má tedy knihovna podniknout. Padlo 

několik návrhů, zmíněná byla možnost promlčení, ale knihovní komise se bude tímto problém 

nadále zaobírat. 
 

Dále ředitelka knihovny Mgr. Kovářová informovala o proběhlé schůzi ředitelů knihoven. Z 

této schůze vyplynulo několik podstatných informaci. Každá fakulta bude muset mít styčnou 

osobu pro E-learning. Mgr. Kovářová zmínila, že již ví, koho z knihovny na tuto pozici 

navrhne. Nadále se řeší konflikt s Knihovnou FF UK, který vznikl neshodou ohledně 



půjčování knih veřejnosti. Jednou z variant vyřešení této neshody je úprava jednotné Matice, 

k navrhnuté úpravě Matice se však ještě nikdo nevyjádřil. 

Na pokyny ohledně ochrany osobních údajů, GDPR, se stále čeká na vyjádření z rektorátu. 

Budou se muset upravit přihlášky do knihovny. Dále se zatím neví, v jaké formě se budou 

zasílat upozornění na konec výpůjční lhůty či upomínky na vrácení knih. 
 

Mgr. Kovářová seznámila členy komise s dalším vývojem CzechElibu. Stále se čeká na novou 

závěrečnou smlouvu. Není však jisté, zda bude možné vystoupit po třech letech. 

Z tohoto projektu se nám proplácí databáze Beck, my přispíváme na páteřní zdroje, 

které jsou přístupné pro celou Univerzitu Karlovu, a ostatní právní zdroje si předplácíme 

sami. 
 

Schválil se evropský projekt pod pracovním názvem „Nábyteček“. Z tohoto projektu se 

nakoupí učebnice, které jsou potřeba, dále pak e-knihy, zahraniční knihy a běžná právní 

produkce.  
 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace, a co se týče problému s 

pokutami, tak bude nadále v řešení. 
 

Ad 3) Rozpočet 
 

Navrhl se stejný rozpočet jako v minulých letech. Jenom se přesunula vyšší částka na ochranu 

knihovního fondu. 
 

Ad 4) Různé 
 

Mgr. Kovářová nabídla k dalšímu využití klip rámy, které knihovna nevyužije. Prof. Skřejpek 

navrhl, že by se jich pár mohlo využít do Soudní místnosti či případně jiných místností s 

modernějším vzhledem. Je důležité upozornit na špatnou manipulaci s nimi a tudíž je potřeba 

najít spíše statické využití, protože se umisťují na závěsný systém. 
 

Na závěr bylo opět kol. Pospíšilovou navrhnuto za studenty prodloužení otevírací doby 

knihovny během zkouškového období. Zároveň přišla i s nápadem, že by mohli studenti 

pomoci s vypůjčováním. Tento návrh nebyl přijat vzhledem k tomu, že by byla potřeba, aby 

případní studenti prošli školením na výpůjční protokol v systému Aleph. Navíc prodloužení 

otevírací doby není možné jak z personálních, tak finančních důvodů. Mimo jiné, podle 

dlouhodobé statistiky, knihovna není ve večerních hodinách ani z deseti procent využívaná. 

Tyto argumenty ze strany knihovny byly kol. Pospíšilovou přijaty a zároveň prof. Kysela 

navrhl, aby se statistika zaslala na studentskou kurii, jako podklad, proč nelze otevírací dobu 

prodloužit.  
 

Kolegyně Pospíšilová ještě navrhla, zda by se dala umožnit platba kartou ve Vkladomatu, kde 

se dobijí tiskové jednotky na tisk. Tento návrh není technicky realizovatelný. 
 

Závěr: Knihovní komise přijala všechny informace. 
 

Prof. Kysela poděkoval členům a ukončil jednání knihovní komise. 
 

 

V Praze dne 11. 4. 2018 
 



Zapsala: Bc. Kulová 

Schválil: prof. Kysela 


