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Zápis ze zasedání Knihovní komise ze dne 4. prosince 2018 
 

Přítomni: prof. Kysela, JUDr. Kindlová, JUDr. Kosek, Ing. Schmidtová, Mgr. Kovářová, Bc. 

Kulová, kol. Škapová 

Omluveni: prof. Skřejpek, JUDr. Bohuslav, kol. Pospíšilová 

 
 

Program: 

1. Provozní informace 

a) nový knihovní řád UK 

b) přípravy revize knihovny 

c) výpůjční režim v knihovně 

2. Databáze 

3. Odpisy 

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

 

Ad 1) 

a) Byl schválen nový Knihovní řád UK, který byl doplněn o informace o nakládání 

s osobními údaji na základě GDPR. Zároveň proběhla změna Centrální matice, kdy uživatel 

se statusem Externista si nebude moci vypůjčit žádnou knihu absenčně. Tímto se předejde 

neshodám, které již byly v minulosti. 

V návaznosti na tyto změny navrhla Mgr. Kovářová i změnu Ceníku poplatku. Jedná se 

především o změnu ceny u manipulačních poplatků za upomínky. První návrh Mgr. Kovářové 

bylo zvednout ceny o dvě koruny, čili z původních osmi korun na deset korun. Další návrh 

přednesl prof. Kysela, který navrhl, že by se zpoplatnění prvních dvou upomínek zrušilo 

(generuje je počítač) a platily by se poplatky pouze za upomínky, které by se posílaly poštou. 

Alternativní návrh připojila JUDr. Kindlová s tím, že by zanechala cenu všech manipulačních 

poplatků plus by se připočetla cenu, dle aktuálního ceníku České pošty, k těm upomínkám, 

které se zasílají poštou. 

 

b) Mgr. Kovářovou bylo navrhnuto vyhlásit revizi knihovního fondu již na konci června 

2019; takto brzké vyhlášení je účelné z důvodu rekonstrukčních prací na budově v letních 

měsících dalších let. Revize by měla být dokončena do konce roku 2023. Zároveň s revizí 

fondu se udělá i revize výpůjček. K revizi bude využita kombinace evidenčních pomůcek, 

vzhledem k tomu, že ještě nejsou stále do všech evidenčních pomůcek zaneseny ztráty 

z povodní. 

 

Vzhledem k neustálým problémům s vracením knih a prodlužováním výpůjček je potřeba 

změny zvykového výpůjčního režimu pro zaměstnance PF UK. Všichni zaměstnanci fakulty 



si musí sami žádat o prodloužení výpůjčky knih nebo si je sami prodlužovat (na konec 

výpůjční doby upozorňuje e-mail). Nadále se to nebude provádět plošně, vzhledem k velké 

pracovní vytíženosti pracovníků knihovny. Grantové výpůjčky může i nadále (na žádost) 

prodloužit jenom knihovník. Knihy se statusem běžné a prezenční se budou půjčovat dle 

matice, resp. na dobu 30 dnů, a na výjimku nebudou tyto výpůjčky dále prodlužovány. Pokud 

nebudou knihy vráceny včas, bude zasílána upomínka a vše se bude řídit Provozním a 

výpůjčním řádem Knihovny PF UK, tj. včetně pokut. 

 

Závěr: Dohodlo se, že cena prvních dvou upomínek zůstane stejná (Manipulační poplatek 8 

Kč). U dalších upomínek, které se zasílají poštou, by se měnila cena dle aktuálního ceníku 

České pošty (Manipulační poplatek 8 Kč + cena České pošty). Nový Ceník bude předložen ke 

schválení Akademickému senátu. Souhlas komise vyjádřila rovněž s navrženým postupem 

stran revize knihovního fondu (na jaře bude třeba připomenout vydání příslušného opatření 

děkana) i režimu výpůjček. 

 

Ad 2)  Smlouvy v rámci CzechElibu jsou již podepsány, faktury zaplaceny a momentálně se 

čeká na doúčtování z rektorátu. Od příštího roku se nebude předplácet databáze Westlaw 

z důvodu enormního navýšení ceny. Dále se bude rušit Kluwer Law Journal, ale tři nejvíce 

využívané časopisy (Common Market Law Review, Ec Tax review a Intertax) z této databáze 

byly zakoupeny v online verzi zvlášť. Ústřední knihovna v rámci vlastního projektu zařídí 

půlroční tutoriál do databáze e-knih od Cambridge. Na základě největšího zájmu u daných e-

knih se pak tyto jednotlivé e-knihy nakoupí. Mgr. Kovářová s Ing. Schmidtovou upozornily, 

že databáze se mohou platit až v roce, ke kterému se vztahuje předplatné. Je to z důvodu 

interního účetnictví a nařízení od auditorů z rektorátu. 

 

Závěr: Knihovní komise přijala všechny informace. 

 

Ad 3)  Již se odepsalo na 3000 jednotek. Největší zájem o odepsané knihy má Ústav státu a 

práva, Národní knihovna a pak spřátelené právnické knihovny. Odepisují se i časopisy, těch 

se odepsalo na 152 svazků. V odpisech se bude dále pokračovat. 

 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace. 

 

Ad 4)  V knihovně probíhá rekatalogizace starých fondů. V katalogu jsou již dostupné 

patenty z 18. století. Zpracovává se knihovna prof. Kaprase, kterou nám darovali dědicové. 

Cílem je se připojit k digitalizačnímu projektu Kramerius a získat tak přístup k již 

digitalizovaným dokumentům, kterou jsou přístupné jen v budově Národní knihovny. 

Díky projektu „Nábyteček“ získala knihovna tři funkční skenery plus jeden záložní. Dva jsou 

určeny pro studenty a jsou umístěny u počítačů v knihovně, jeden je umístěn v učitelské 

studovně. 

 

Závěr: Knihovní komise přijala všechny informace. 

 

Prof. Kysela poděkoval členům a ukončil jednání knihovní komise. 

 

V Praze dne 4. 12. 2018 

 

Zapsala: Bc. Sára Kulová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 


