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Právnická fakulta 
 

 

Zápis ze zasedání Knihovní komise ze dne 29. května 2019 
 

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

Kulová, kol. Pospíšilová 

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

Program: 
 

1. Informace k revizi 

2. Informace k jednotné registraci čtenářů 

3. Informace k nákupu knihovního fondu 

4. Různé 
 

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

Ad 1) Informace k revizi 

 

Mgr. Kovářová seznámila knihovní komisi s předběžným plánem průběhu revize fondu, která 

byla nahlášena na období 1. června 2019 až 31. prosince 2023. Revize bude probíhat za 

provozu knihovny. V první fázi se bude kontrolovat časopisecký fond se signaturou DCI a CI. 

Během celé doby revize se budou odrevidovávat výpůjčky zaměstnanců fakulty: o této 

skutečnosti budou obeznámení emailem, kde budou vyzvání buď, aby své výpůjčky přinesli 

do knihovny (při menším počtu výpůjček), nebo pracovníci knihovny výpůjčky odrevidují na 

jejich pracovišti (při větším počtu výpůjček). Za tímto účelem bylo zažádáno o nový 

notebook. Během revize bude využíváno různých evidenčních pomůcek, protože přírůstkový 

seznam není stále proškrtán po povodních. Zároveň je v plánu pročistit systém Aleph. 

 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace. JUDr. Kindlovou a kolegyní 

Pospíšilovou pak byla nabídnuta pomoc, že budou propagovat dle svých možností mezi 

studenty případnou pomoc s revizí – jedná se spíše o případné převozy knih, úklid atd. 

 

Ad 2) Informace k jednotné registraci čtenářů 

 

Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy byla navrhnuta jednotná registrace uživatelů. Z této 

centralizace vyplývá několik nových změn. Bude aktualizován knihovní řád UK a výpůjční 

řád bude také jednotný pro všechny knihovny UK. Díky této změně je nutné aktualizovat 

jednotnou matici. Knihovna Právnické fakulty bude mít však speciální status na fond, takže 

by měl být režim stejný. Mezi další změny patří – změna doby rezervace, ale je zatím v 

jednání, zda bude na 3 dny nebo 7 dní; ÚVT připravuje elektronickou přihlášku (hotová by 

měla být do srpna); budou dva ceníky – jeden bude centrálně určovat pokuty a druhý bude na 

externí služby knihovny; poplatky by měly být zasílány Ústřední knihovně, která by za 

všechny knihovny řešila soudní vymáhání vrácení knih. Díky jednotné registraci se změní i 

statusy čtenářů, což ovlivní statistiky. 

 RK:  po jednání se zástupci Ústřední knihovny dne 3. 6. byl vytvořen status fakultní, 

který bude umožňovat půjčování jen v rámci UK. Aby nešlo o pouhé přejmenování stávajícího 

statusu, musela být změněna výpůjční doba, která byla stanovena na 14 dní, a byl navýšen 



počet prodloužení – nyní bude maximální výpůjční doba 2 měsíce, aby se zaručila lepší 

cirkulace především učebnic. 

 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace, ovšem vyjádřila jistý nesouhlas 

s nařízenou centralizací nezohledňující specifika knihoven jednotlivých fakult. 

 

Ad 3) Informace k nákupu knihovního fondu 

 

Mgr. Kovářová byla ujištěna kolegyní Pospíšilovou, že byl schválen rozpočet pro knihovnu. 

Opět bude rozeslán e-mail na katedry s dotazem, které časopisy si přejí nadále předplácet. 

Knihovně byla nabídnuta výhodná smlouva s nakladatelstvím Elgar na nákup e-knih 

s možností neomezené licence, což znamená, že by e-knihy byly přístupné pro celou 

univerzitu. Dále byla řešena problematika čerpání financí z Progresů a jejich případné 

převody na knihovnu, která by již mohla dopředu kupovat knihy dle zadání grantu. Tento 

problém bude dále konzultovat prof. Kysela. 

 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace. 

 

Ad 4) Různé 

 

V knihovně nadále probíhají odpisy knih, které jsou již informačně zastaralé, poškozené nebo 

se jedná o multiplikát. S pomocí pomvědek se připravují vysokoškolské kvalifikační práce 

k odvozu do Archivu UK. 

 

Závěr: Knihovní komise vzala na vědomí všechny informace. 

 

 

Prof. Kysela poděkoval členům a ukončil jednání knihovní komise. 
 

 

V Praze dne 29. 5. 2019 
 

Zapsala: Bc. Kulová 

Schválil: prof. Kysela 

 


