
Univerzita Karlova 

Právnická fakulta 

 

Zápis ze zasedání Knihovní komise ze dne 12. prosince 2019 

 

Přítomni: prof. Kysela, prof. Skřejpek, JUDr. Bohuslav, JUDr. Kindlová, JUDr. Kosek,  

Mgr. Kovářová, Bc. Kulová, kol. Pospíšilová 

Nepřítomny: Ing. Schmidtová, kol. Škapová (přestala být studentkou) 

 

Program: 

 

1. Informace k revizi 

2. Informace k novému Knihovnímu a výpůjčnímu řádu 

3. Různé 

 

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

 

Ad 1) Informace k revizi 

 

Mgr. Kovářová na úvod předala slovo Bc. Kulové, která seznámila knihovní komisi s 

aktuálním průběhem revize. Revize byly započaty 1. června 2019 revizí časopiseckého fondu. 

Odrevidováno bylo 29 460 svazků časopisů ze signatur CI, CII, DCI a REP. Prozatím je 

evidováno 4 589 „ztracených“ jednotek, kde největší ztráty jsou v signatuře DCI, která dříve 

utrpěla povodněmi. Jedná se o prozatímní počty, je potřeba ještě revize časopisů ve Studovně 

I. „Ztracené časopisy“ budou dále překontrolovány, zda nejsou vypůjčeny na katedrách. Mgr. 

Kovářova následně doplnila, že již běží revize výpůjček na katedrách, momentálně probíhá na 

Katedře právních dějin. Dalším plánem je provádět zrychlenou základní katalogizaci během 

revize knih. Tím by se dostalo do knihovního katalogu přibližně 70 000 knižních jednotek. 

 

Závěr: Knihovní komise přijala všechny informace. 

 

Ad 2) Informace k novému Knihovnímu a výpůjčnímu řádu 

 

Od 1. prosince 2019 platí nový Knihovní a výpůjční řád (Opatření rektora 36/2019), z čehož 

vyplývá několik změn. Byl změněn status knih z běžné a krátkodobé na fakultní. Knihy se 

statusem běžná zůstávají jen v kategorii obecné dějiny a beletrie. Další změnou je jednotná e-

přihláška. Čtenářům, kteří měli platnou registraci, se automaticky prodloužila o tři roky a 

registrace se zároveň rozšířila na všechny fakultní knihovny. Kdo však neměl platnou 

registraci, musí se nyní zaregistrovat online. Tímto krokem se vyčistil systém od neaktivních 

čtenářů v souladu s GDPR. Dále pak od 1. ledna 2020 bude platit i jednotný systém 

upomínek. První tři upomínky se zasílají emailem a jsou zdarma. Čtvrtá upomínka bude 

zaslána doporučeně poštou s režijními náklady 250 Kč. S tímto souvisí i vybírání poplatku za 

zpozdné, kdy pokutu do výše 200 Kč může uživatel zaplatit v jakékoliv knihovně UK. 

Všechny tyto novinky zatím běží v pilotním režimu a budou následně vyhodnoceny. 

 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace. 

  



Ad 3) Různé 

 

Mgr. Kovářová seznámila komisi s aktuálními novinkami v knihovně a dalšími plány. 

V knihovně proběhla sbírková akce ke Dni válečných veteránů, kdy si mohli návštěvníci 

koupit vlčí mák. Vybralo se 3 790 Kč.  

Byly zpracovány autoreferáty ke kandidátským pracím. Do archivu UK byly odvezeny 

diplomové, dizertační a rigorózní práce za období 1997–2013.  

Od nového roku se klíčky ke skřínkám v knihovně budou půjčovat přes knihovní systém 

Aleph. Pokud uživatel poruší Provozní řád, bude mu udělena pokuta, kterou když nezaplatí, 

tak se mu udělí blokace v knihovním systému. Dále probíhala retrokatalogizace, kdy bylo 

zkatalogizováno na 418 titulů z let 1797–1946. 

 

Je v plánu koupě nových bezpečnostních bran, protože současné již vykazují častou 

poruchovost. Budou se kupovat hybridní brány, které již budou připraveny na technologii 

RFID. Tím se také započne postupný přesun z magnetických čipů na RFID čipy, které budou 

sloužit nejen k zabezpečení knih, ale také k jejich evidenci a půjčování. V průběhu dalších let 

umožní zakoupení self-checků a jejich nasazením se zefektivní také další pracovní postupy, 

jako je například revize fondu. Od nového roku se stane Mgr. Matička systémovým 

knihovníkem, což bylo dosud řešeno externě přes DPČ. V plánu je také připravit celý systém 

k převodu na nový knihovní systém, který bude podle plánu v roce 2021. 

 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace. 

 

 

Prof. Kysela poděkoval členům a ukončil jednání knihovní komise. 
 

 

V Praze dne 12. 12. 2019 
 

Zapsala: Bc. Kulová 

Schválil: prof. Kysela 

 


